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05/06 flickorna på
träningsläger i Salou
Sheffield Uniteds
besök i Kronoby

Sidan 4

Sidan 6-7

Håkan Vikström 30 år i HBK
Året var 1967 och Håkan Vikström med familj
höll på att bygga hus i Hovsala efter några års
studier i Helsingfors och jobb i Karleby. Husbygget upptog mycket tid, så under sommaren
-67 var det snarare arbetskläder än fotbollskläder som blev tvättade. Vikström
hade
spelat fotboll i GBK under större delen av sitt
liv men avslutade sin tid i de rödvitrandiga en
söndag i juni samma år. Dagen efter påbörjades husbyggandet på Hovsalabacken.
Mot hösten tog HBK-spelarna kontakt

med Vikström. Det var oktober och säsongen var så gott som över. HBK höll på att falla
ur serien (division 4) och allt hängde nu på en
kvalificeringsmatch mot Lapuan Työväenurheilijat. Vikström blev tillfrågad att bidra med
förstärkning till matchen i hopp om att HBK
skulle hållas kvar i divisionen. Vikström svarade att om de fixade licens och gjorde honom
spelklar kunde han ställa upp och hjälpa till.
Det var under usla väderförhållanden som
HBK kämpade för sin serieöverlevnad. Och
HBK vann med 0-1.

Till nästa säsong år 1968 var Vikström med.
Både som spelare och tränare. I den funktionen
var han med i verksamheten i stort sett ända
till 80-talet. Han hann uppleva mycket under
sin tid i HBK: träffa intressanta fotbollskaraktärer, uppleva många häftiga spelresor och
givetvis se och spela många spännande matcher. Hans karriär i HBK blev långlivad. Först
en ruggig oktoberkväll 30 år senare, 1999, tog
han avsked från Hovsalaplan. Passionen för laget och bollsporten har han däremot inte tagit
avsked av.

Bild: Arkiv
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Hejsan alla!
Sedan 1961 då HBK grundades har en hel del fotbollssäsonger
avslutats så även nu 2017.
I år har vi fortsättningsvis haft bra med juniorer, ca 100
st. Detta år har vi haft ett senior lag mindre p.g.a. att HBK
Söderby och HBK II slogs samman och blev ett lag.
HBK:s E-11 pojkar har deltagit i Alandia Cup i Mariehamn
och HBK:s flickor D-12 var till Barcelona på våren. Många
andra har deltagit i Kokkola Cup och andra cuper i nejden.
Fotbollsskola har vi också haft denna sommar med många
deltagare.
Igen ett stort TACK till alla tränare, sponsorer, föräldrar
och alla andra som bidrar till en fungerande fotbollsförening.
Ifall någon/några känner att de vill arbeta för era eller andras barn och ungdomar är ni hjärtligt välkommen som styrelsemedlemmar i HBK. Ta bara kontakt med någon i styrelsen!
Ha en trevlig höst/vinter och ta hand om varandra.

Marlen Sandström

Ordförande

UTGIVARE:
Hovsala Bollklubb r.f.
68500 Kronoby
info@hovsalabk.fi

LAYOUT:
Kaj Lindh-Media
www.getit.fi

TRYCKERI:
Botnia Print, Karleby
UTGIVNINGSÅR:
2017

www.hovsalabk.fi

GE DITT STÖD TILL
JUNIORVERKSAMHETEN
Var med och stöd Hovsala bollklubbs juniorverksamhet med ett
bidrag. Vi på HBK välkomnar alla
som vill stödja oss.
Betala in ditt bidrag på vårt konto:

FI81 5553 0310 0065 64
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Fotbollsgala

Kronoby samlingshus 3.11 kl 19.00

HBKs seniorlag avslutar säsongen med en fotbollsgala vid Kronoby samlingshus fredagen 3.11 kl. 19:00. Alla seniorlagspelare, tränare, juniorföräldrar
samt övriga HBK anhängare är tillsammans med avec hjärtligt välkomna.

Program:

Pris: 25 euro/ person

Galamiddag
(Porterstek och gräddpotatis, sallader, kaffe
med paj och vaniljsås)

Ingår i deltagaravgiften 2017,
tränare och seniorspelare äter gratis.

Festtal
Prisutdelning
Levande musik
Fri samvaro

Osa senast 26.10 till
marlen.sandstrom@anvianet.fi
eller sms till 0400 932 457
Välkommen!
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HBK på träningsläger i Salou
HBKs flickor 05/06 åkte på träningsläger till Salou utanför Barcelona i april. Från torsdag 27.4 till tisdag 2.5
var vi på resande fot. Träningslägret hade planerats under en längre tid. Vi hade samlat pengar i många år
och förväntningarna var stora inför lägret. Totalt var vi 41 personer som följde med på resan.
Cambrils Park hette området som vi bodde på under
vår vistelse. Alla familjer
hade egna stugor nära varandra och på området fanns
fyra pooler som man fritt
fick använda. Det var verkligen ett perfekt ställe att bo
på med ett helt fotbollslag.
Mycket stort område med
olika aktiviteter men ändå
hela laget samlat på ett ställe.
Där fanns samtidigt många
andra lag, även några andra
lag från Finland samtidigt
som vi var där.
Vi hade fyra träningspass
och en träningsmatch under
vårt träningsläger. Träningarna genomfördes på Salous
perfekta träningsplaner intill Cambrils Park. Fastän
det var nära till planerna så
hade vi alltid egen skjuts till
och från planen från vårt
boende, vi kände oss som
riktiga proffs! Tre träningar
på naturgräs och en träning
samt träningsmatch på hybridgräsplan som var helt
perfekt. Absolut den bästa
planen vi spelat på någonsin. En träning genomfördes
under ledning av spanska
tränaren John som visade sig
vara en mycket bra tränare
som flickorna gillade.
Träningsmatchen spelades mot Pallaresos som är en
förening från området kring
Salou. Matchen blev svår,

HBK-Pallaresos
främst för att vi var nervösa
och ovana att spela mot internationellt motstånd. Men
i andra halvlek började vi
spela vårt eget spel och då
höll vi jämna steg med motståndarna. Pallaresos spelade
precis som de stora spanska
lagen, teknisk och snabb fot-

Cambrils Park området som vi bodde på.

boll. Matchen blev ett fint
minne för oss alla.
En dag spenderade vi i
Barcelona med shopping
och sigtseeing innan det blev
dags för resans höjdpunkt,
La Liga matchen mellan
RCD Espanyol - FC Barce-

lona. Vi hade bra platser på
Espanyols moderna stadion
och flickorna följde storögt
med Messi, Neymar och Suarez. Stämningen på läktarna
var bra och alla njöt av denna enorma fotbollshändelse
som dessa stormatcher är.
Matchen slutade som väntat

Träning på hybridgräs

med vinst för FC Barcelona.
Lägret var inte bara fotboll
utan vi hade också fritid och
då blev det solbad, strand eller shopping. Det var kanske
det bästa med denna resa att
alla som var med på resan
umgicks med alla och vi blev

garanterat starkare som lag
på denna resa. Så jag kan
varmt rekommendera detta
åt andra lag som funderar på
att åka på träningsläger.

Mattias Ainasoja,

Tränare för HBK D12 Flickor
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Hbk damlag

Dam trean
säsongen 2017
Laget bestod av 20 spelare.
Tränare, Adam Näse.
Årets upplaga av Hbk’s damlag spelade i dam trean.
Laget slutade på en åttonde plats.
Inför säsongen -17, stod laget utan tränare. Stefan
Svenlin lyckades med bedriften, att övertala Adam
Näse, att anta utmaningen. Näse har själv en gedigen
karriär inom idrott bakom sej, trots att han ännu är en
ung man. Han har varit aktiv inom skidåkning samt
friidrott. På senare år har han haft tränaransvar inom
ishockey. Fotboll var för honom nytt,som tävlingsform, både som spelare och tränare. Adam har spelat
fotboll i Hbk’s andra lag.
Adam Näse tog emot tränarsysslan, för att han ville hjälpa till och såg det som en utmaning. Han hade
ju kunskap om hur man bygger upp grundkondition.
Till en början fungerade Svenlin som mentor, för att
Adam skulle få en bra start. Under vårvintern hölls
träningar i idrottshallen, två gånger i veckan. Uppslutningen till träningarna var inte alla gånger så stor.
Det berodde mycket på studier på annan ort eller på
skiftesarbete.
Till en början bestod truppen av 13-15 aktiva damer. Målet var att hålla igång och hålla ihop laget.
Det tycker tränaren att man lyckats med. Senare
kom flere spelare med, bl.a några som återvände till
moderklubben efter spel på annat håll.
Näse berättar att det varit svårt att få kontinuitet i
laget. Det har sällan varit samma spelare tillgängliga
flere matcher i följd. Ibland har det varit arbetsförhinder eller resor men också många skador har drabbat laget. Trots det har lagandan varit god och alla har
bjudit till. Säsongen blev bra, med tanke på våra förutsättningar, säger Adam. Spelarna ställer upp i mån

av möjlighet. Visst skulle det ha varit bättre med samma spelare till varje match, men nu blev det såhär.
Just detta har varit lagets största svaghet denhär
säsongen. Skador kan man ju i och för sej inte göra
så mycket åt.
Styrkan i laget, ligger i en mycket bra laganda, en
vilja att kämpa och tekniskt bra spelare. Nya spelare
välkomnas och tas väl emot av laget.
De svåraste motståndarna under säsongen var Esse
IK och KPV. Den största förlusten kom också i Esse.
Till den matchen hade inte HBK’s damer fått ihop till
ett fulltaligt lag och dessutom blev en spelare skadad.
Ibland fungerar inte heller samarbetet mellan de lokala klubbarna så smärtfritt alla gånger. Men så har
det väl alltid varit.
Den bästa matchen för säsongen spelades borta i
Ylivieska. Trots förlust i matchen, var stämningen
god efteråt. Arrangemangen runt och under matchen, fungerade till belåtenhet.
En utmanande uppgift, tycker Adam Näse, att det
varit, men samtidigt också roligt. Han anser att laget
nog är betydligt bättre än vad placeringen i tabellen
visar. Adam ser det inte som någon omöjlighet, att
fortsätta som tränare. Han har inte blivit avskräckt,
utan tycker att laget är bra och spelarna ambitiösa.
Eventuellt någon tränarkurs eller dylikt intresserar i
framtiden. Näse efterlyser någon form av medhjälpare till laget. En person som kunde sköta endel av de
olika praktiska sakerna runt laget och hemmamatcherna. Sen kunde ju spelarnas grundkondition förbättras väsentligt, säger Adam med glimten i ögat.
Nivå på damfotbollen är förvånansvärt hög. Både
lokalt som nationellt och internationellt. Så nästa
sommar ska vi ha som mål, var och en av oss, att se en
damlags match. Eller hur?
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frågor till
Johanna
Krook

Varför spelar du fotboll?

HBK-bussen

Fotbollsföreningen
som varit verksam i Kronoby
Välkommensedan
till vår idylliska
1961 restaurang
Välkommen
till vår idylliska
restaurang
på Heimsjöstranden
i Terjärv
centrum!
på Heimsjöstranden i Terjärv centrum!

• Lunchbuffé vardagar kl. 10.30-14.00
•• Söndagsbuffé
kl. 12.00-16.00
Lunchbuffé vardagar
kl. 10.30-14.00
Söndagsbuffé
kl. 12.00-16.00
••• Pizza-meny
vardagar
från kl. 15 fram till en timme
Pizza-meny
vardagar från kl. 15 fram till en timme
innan
stängning.
innan stängning.på vinden
•• Bastuavdelning
på vinden
•• 2Bastuavdelning
st mysiga hotellrum
st mysiga också
hotellrum
•• Vi2Vierbjuder
A la carte-meny och privatbeställning
erbjuder också A la carte-meny och privatbeställning

Välkommen till vår idylliska restaurang
på Heimsjöstranden i Terjärv centrum!

vid
Ring,så
såordnas
ordnasdet.
det.
vidbehov.
behov. Ring,

• Lunchbuffé vardagar kl. 10.30-14.00
• Söndagsbuffé kl. 12.00-16.00
• Pizza-meny vardagar från kl. 15 fram till en timme
innan stängning.
• Bastuavdelning på vinden
• 2 st mysiga hotellrum
• Vi erbjuder också A la carte-meny och privatbeställning
vid behov. Ring, så ordnas det.

Öppet vintertid: Må-ti 7-18, on-to 7-21, fre 7-24, lö 10-24, sö 12-20
Södra Terjärvvägen 10  045 804 7898, www.restaurang-marinas.fi

Öppet
Må-ti7-18,
7-18,on-to
on-to7-21,
7-21,
7-24,
lö 10-24,
sö 12-20
Öppetvintertid:
vintertid: Må-ti
frefre
7-24,
lö 10-24,
sö 12-20
Södra
10 045
045804
8047898,
7898,www.restaurang-marinas.fi
www.restaurang-marinas.fi
SödraTerjärvvägen
Terjärvvägen 10

Att spela fotboll i en distriktsserie innebär
givetvis resor runtom i nejden. Destinationerna beror på lagen som spelar i samma
division, och i praktiken kan det vara allt
från Oulainen till Kristinestad. Idag ordnas
bortamatchresorna antingen med privatbilar eller med en hyrd buss, men 70-talet är
en historisk tid för HBK då det gäller transport och logistik.
HBK hade under en tidsperiod en Ford
transit – eller kleinbus, som den också kal�las – till sitt förfogande. Enligt lagen ska
bussen inrymma 8 personer, men i praktiken rymdes ett helt elvamanna fotbollslag.
HBKs seniorlag gjorde sina bortaresor med
nämnda kleinbus under 70-talet, och de
hann nöta upp inte bara en utan till och med
två sådana bilar.
Håkan Vikström tränade senior- och
juniorlag under kleinbussarnas guldålder,
och säger att han speciellt minns en gång då
HBK-juniorer spelade mot JBKs juniorlag
i Jakobstad. Hur det nu kom sig, så slutade
det med att de packade in båda lagen i samma transit. Sammanlagt var det frågan om
24 spelare.
Bussarna lämnades så småningom i det
förflutna, men historien om HBKs kleinbussar lever alltjämt kvar.

Byrja me fotis för ett, well ja är en Krook!
Fotis har alltjemt ve en deil åv vår vardag. Å
likväl tär fastna ja å. Nuförtiidn spelar ja mest
för ett ha naa som motiverar me ti trään å
halldas i skick, å fö laage å kamraten föståss!

Vad är skillnaden på dam
och herrfotboll, lokal och
elit nivå
Money money money, på elit nivå alltså.
Karan ha stör möjlighet ti sats å ha fotis som
heiltidsjobb. På lokal vettja nu int som skillna
är så stor egentligen, tär e meir på individnivå
hu myki man e villi ti sats.

Vad är årets höjdpunkt
inom fotbollen?
Ojj att nämn en speciellan höjdpunkt från
säsongen är no svårt men såde världsligt 2017
är ju no damernas EM-turnering na som bör
nämnas.
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Sheffield trivdes

Bassett måste höja på rösten
Dave Bassett, tränare för
Sheffied United, var tvungen
att ordentligt höja på rösten
under pausen av onsdagens
match mot ett förstärkt HBK.
0-0 i pausen smakade inte
för honom och därmed fick
hela laget en ordentliguppsträckning under pausen.
Det gav resultat 7-0 blev det.

Bassett imponerad
Bassett var imponerad över hemmalagets insats i första halvlek.
– Fint att ett amatörlag kan prestera sådär
bra spel, berömde han i ett tal som han höll
på kaffesitsen efter matchen.
United stortrivdes i Kronoby och kaffesitsen efter matchen värmde hjärtat. Överraskande nog ville inte många engelska gästerna ha te, men däremot ville man dricka
lemonad på grund av hettan. Kaffe smakade
också.
– Vi hade en gemytlig samvaro efter
matchen. spelarna i United var prydliga,
snärtiga pojkar. Nästan så man inet skul-

le tro att de är flera miljoners karlar, tyckte
HBK-tränaren Michael Käld.
Inom HBK är man nöjd med tillställningen som sådan. Vädret var bra. På den
sportsliga sidan tyckte man att HBK kunde
ge dem en bra match i första halvlek. Överlag
rådde en fin anda på plan hela tiden.
– Den tryckande hettan och hårda tempot gjorde att krafterna började tryta mot
slutet, tyckte Käld.
Matchen sågs av ca 1000 personer och gick
ekonomiskt ungefär jämnt ut.

Möter Liverpool
i premiären
United-tränaren tyckte om sitt eget manskapoch tyckte att han har ett jämnt och utvecklingsdugligt lag.
– Vi ser med tillförsikt fram emot division
I, konstaterade han. United är nykomling
i ettan,. I premiären möter man Liverpool
hemma.
– Ändå måste man någongång möta Liverpool så lika bra att möta dem först. Som
nykomlingar har vi ändå ingen press på oss.

(Roy Frilund)

JT referat:

Riktig match i sextio minuter
Sheffield Uniteds besök i
Kronoby blev precis de fotbollsfest man hade hoppats.
HBK lyckades hålla nollani
sextio minuter och det gjorde de inte genom att slå ifrån
sig, utan genom att spela sitt
eget spel.

HBK hade förstärkt sitt lag utifrån med Esa
Viitanen, Thomas hongell, Robert Nylén och
Dave Elliot. Första halvlek var mycket jämn
och när man gick till pausvilan ledde HBK
skottstatistiken. I andra halvlek rasade HBK:s spel och Sheffield kunde till slut vinna
med hela 7-0.
Sheffield inledde starkast och väldigt
optimistiskt. De första fem minuterna hade
engelsmännen inte en enda spelare ner på
egen planhalva. Snart måste de dock dra ner
försvaret, för HBK började trycka på och
bygga upp farliga anfall. Bland andra Kaj Ingerström och Stefan Svenlin var pigga framåt.
Hela första halvlek var ett nöje att titta
på. Det bjöds på spel av högsta kvalitet med
chanser åt bägge hållen. HBK hade flera
hörnor och det var en sådan som gav HBK
deras bästa chans.
Hörnan gick ut till Michael Käld , som
klippte till från 20 meter. Det blev en låg boll
med studs som Simon Tracey i Sheffields mål
fick problem med.

Mot slutet av första halvlek kom
Sheffierld igen och fick ett par vassa chanser
att gå till ledning. De fick en frispark farligt
nära straffområdet, men skottet gick i muren.
Sedan kom Brian Dean igenom ett par
gånger men HBK:s målvaktsförstärkning
från KPV , Esa Viitanen var med på noterna.
Noll-noll i halvtid, efter en mycket imponerande insats av hemmalaget.
I början av andra halvlek hade HBK gjort
flera byten. Bland annat bytte man ut Viitanen i målet så att HBK:s egna målvakter Nils
Vikström och senare Matts-Erik Käld skulle
få spela. Sheffield United började ta hand om
spelet mer och mer och efter femton minuter
av andra halvlek spräckte de nollan.
Efter en hörna kunde Paul Beasly slå in
ett-noll. Sedan blev det två-noll genom en
försvarsmiss som ledde till ett självmål. Efter
det radades målen in med jämna mellanrum.
3-0, Tony Agana, 4-0 Brian Dean, 5-0 Ian
Bryson, 6-0 och 7-0 Tony Agana.
Trots att målen droppade in förlorade HBK aldrig hela sitt spel. Luftduellerna
vann de ofta och ibland fick de fram vassa
kontringar. Sheffield United spelade mycket
brittiskt; uppspel på kanterna och inlägg mot
mitten.
Laget spelade på allvar redan från bärjan och man märkte att britterna blev
lite rådvilla när HBK hängde med så bra
hela första halvleken och ibland tom förde
spelet.

1000 personer såg
matchen!
Båda lagen lät alla sina speklare vara med .
Bäst i Sheffield United var Brian Dean och
Tony Agana. HBK-spelarna var jämnstarka,
vilket varit deras styrka hela sommaren.
Michael Käld, tränare i HBK var nöjd
med matchen.

– Det var en jättefin stämning på planen
och en trevlig match, sade han. Publiksiffran uppskattades till ca 1000 personer, vilket man var nöjd med. Ett tio-tal av Sheffield
Uniteds supportrar hade hittat till Kronoby
och satte extra färg på tillställningen.
HBK skall ha all heder för sin insats på
plan och ett stort tack för att att de även i år
kunde bjuda fotbollspubliken i nejden på ett
så celebert besök.
( ÅSA SANDBERG)
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Uppe från vänster: Jonas Sjölind, Gabriele Tasco, Christian Wiss, Tomas Fröjdö, Alexander Wargh, Robin Söderholm, Samuel Svenlin, Greger Haga. Nere från vänster: Luca Tasco,
Martin Prest, Jonathan Koivuniemi, Pavel Storbacka, Mostafa Nouroozi, Joel Björklund

HERRAR 1
Fotbollssäsongen
2017
började med nya tag efter en
tung fjolårssäsong i division
3. Truppen förändrades inte
så mycket förutom att Stefan Svenlin, som varit lagets
alltiallo i många år, gav huvudansvaret för tränarskapet
vidare till Robin Söderholm.
Robin hade stöd av 8 andra
spelande tränare i truppen.
HBK lyckades äntligen värva en målvakt för säsongen, Jonathan Koivuniemi,
som spelade med dubbel
representationsrätt i Jaros
B-pojkar och HBK. Försäsongsträningen innehöll
som vanligt futsal och spring

i hallen samt en hel del träningsmatcher med flera positiva resultat.
Seriestarten började på
bästa sätt med en 5-1 seger
mot Esse IK/II. Matchen
spelades i Tellushallen eftersom gräsplanerna i år var
i ovanligt bedrövligt skick
ända fram till juli månad.
Därför blev flera matcher
flyttade. Säsongen fotstatte
med varierande framgång.
De följande 7 matcherna gav
endast 4 poäng, varav de tre
sista av dessa matcher var
uddamålsförluster.
Förstärkningen var välkommen när Staffan Svenlin
och den outtröttlige Jonas

WL TRECON

Sjölind anslöt sig till spelartruppen. Jonas blev snabbt
en nyckelspelare på mittfältet, framförallt när Jakob
Hellström och Jonathan Ainasoja drabbades av skador. Det var även flera andra
spelare som tidvis var borta
på grund av skador, resor,
jobb och militär och därför
varierade laguppställningen mycket mellan matcherna. Sammanlagt spelade 27
spelare för HBKs förstalag
under säsongen. Säsongens positiva vändpunkt, den
match som blev viktig för att
säkra seriekontraktet, var
revanschsegern mot NIK,
2-1 på hemmaplan. En top-

pinsats av ett lag som den
matchen förstärkts av flera
spelare från HBK2 som gjorde bra ifrån sig.
Mot säsongens slut var
målet redan uppnått, seriekontraktet säkrat, med några
matcher kvar att spela. Riktigt nervöst blev det aldrig.
Ett förnyat seriekontrakt
och en sjätteplats i tabellen
är ingen fy skam med tanke
på att detta var ett sämre år
vad gäller träningsmängd
och deltagande på träningar. Det är även denna punkt
som spelarna upplevt som
sämst under säsongen och
som behöver förbättras. Med
lite mera satsning, träning

och bättre tur med skador
(hänger kanske ihop) skulle
HBK helt klart vara ett av
de bästa lagen i division 4.
Å andra sidan lyfter så gott
som alla spelare fram lagandan, atmosfären och det goda
humöret som det bästa med
säsongen.
Inför nästa säsong är förstärkningar självklart välkomna till truppen, särskilt
en kärntrupp med några
fler spelare, samtidigt som
vi hoppas att de spelare som
varit med fortsätter. Några
spelare vars insats särskilt
bör lyftas fram är Jonathan
Koivuniemi, 01-född, vars
paradräddningar och mogna

spel gjorde mycket för lagets
framgång. Alexander Wargh
skapade mål i så gott som
varje match och Gabriele
Tasco är mästaren på omöjliga mål. Spelare som spelat
i både HBK1 och HBK2 förtjänar också en eloge för sin
insats, t.ex. Pavel Storbacka
som sammantaget deltog i
nästan 30-tal matcher. Och
sist men inte minst ett tack
till Greger Haga, HBKs
supporter nummer 1, som
påminner laget om att träna
mera och vara bäst i Kronoby.
Nu blir det skönt med lite
paus för återhämtning, så
blir det nya tag nästa år.

TRANSPORT
KRONOBY-FINLAND

Tfn 040 5804 565

9

HBK - HOVSALA BOLLKLUBB R.F.

FREDAG 13 OKTOBER 2017

Övre raden från vänster till höger: Hanna Saarijärvi, Pernilla Berg, Sabinamen Grundvall, Tina Kolppanen, Malin Hummel, Kia Lönnbäck. Nedre från vänster till höger: Sofie
Wärn, Sandra Hellström, Linn Hellström, Johanna Krook, Jennie Lindvall, Tea Sandstedt. Saknas: Malin Lybäck, Ronja Lopes, Nina Skytte, Emelie Grundvall, Anja Hummel, Petra
Gripenberg, Sofi Forsell, Jannica Vertanen

DAMER 2017
HBK:s damer har även detta år spelat i damtrean, som
totalt hade lockat 10 lag varav de flesta lagen hittas i
närregionen, en bortamatch
lite länge hemifrån blev det
under säsongen i Ylivieska.
Damernas
träningar
körde igång på vårvintern
i idrottshallen, före detta
hade laget tränat på egen
hand. Träningarna inomhus
fokuserade mest på lätta övningar med boll samt en del
hoppträningar för att försöka locka fram mera spänst
i kroppen. Träningar hölls

inledningsvis två gånger per
vecka.
Efter att grusplanen torkat upp så pass att den kunde användas flyttade vi ut på
gruset och tränade där från
April-månad och framåt.
Det är alltid trevligt att kunna träna på utsidan när våren
knackar på, träningarna blev
också mera mångsidiga tack
vare att vi inte längre var lika
begränsade av litet utrymme
som inomhus.
Närmare seriens start
spelade vi även en bra träningsmatch i tellushallen
mot IF Standard, matchen

var riktigt bra och vi såg vad
vi behövde jobba på och vilka bitar som kändes mera
under kontroll ( matchen
slutade även i vinst för HBK)
Serien inleddes redan 6.5
på hemmaplan och grus, för
motståndet stod Kokkola
F10. Serien bestod detta år
av 18 matcher. Sista matchen spelades på hemmaplan i
Hopsala 9.9 mot IK Myran
/ II
Resultatmässigt var säsongen inte direkt vad vi
hoppats på, trots att vi bjöd
på många jämna drabbningar under säsongen. Detta

är säkert ord som man hört
förut i idrottssammanhang
men: ”vi är bättre än vad tabellen visar”
HBK slutade på en 8:e
plats detta år med 14 poäng.
Under säsongen hade vi på
pappret 20 spelare. Men
under säsongen drabbades
vi av mycket skador, både
långtids- och mindre skador,
i flertalet matcher var vi t.ex.
helt utan ordinarie anfallare
i matchen mot seriesegrarna Esse IK hade vi inga bytesspelare och fick efter en
mycket tidig skada spela med
1 mindre på plan mot seriens

Kundnära, trygg
och pålitlig service!

bästa lag, vi pratar inte desto
mera om slutresultatet...
Spelarbrist under säsongen pga. Studier/arbeten/
resor/skador osv. ledde till
att även träningarna blev
lidande och därmed också
matcherna, många spelare
flyttades runt på obekanta
positioner under säsongen
samt att man inte hade sina
vanliga lagkamrater på positionen närmast en själv.
Nog om det negativa, vi
ska också komma ihåg de
fina sakerna från säsongen:
Kul har vi haft och vi har
aldrig gett upp, eloge till

damerna som kämpat varje
sekund på plan och gjort sitt
yttersta. Skratten har avlöst
varandra och vissa har t.om.
sjungit samt spelat diverse
instrument i ”koppi” före
matchen. Vi har hjälpt varandra och peppat varandra,
många spelare har tagit stora
steg framåt under säsongen
och även växt som personer.
Som sagt: resultatmässigt
inte vad vi hoppats på och
förtjänat men ändå en rolig
säsong

Since 1954
Since 1954
Since 1954

www.kronobyelverk.fi Tfn (06) 824 2200 Fax (06) 824 2220
CNC-MACHINING

Hagagränd 23, 68700 Terjärv
68700 Terjärv
68700
Terjärv
Tfn 020Hagagränd
764 1630 |23,
Fax
(06)Hagagränd
867
5320 |23,
www.vvssandstrom.fi
Tfn (06)
020 764
(06) 867 5320 | www.vvssandstrom.fi
Tfn 020 764 1630 | Fax
867 1630
5320 | Fax
www.vvssandstrom.fi
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HBK 2 foto från 2016. Uppe från vänster: Stefan Lillsunde, Javid Nouroozi, Joel Haga, Gabriele Tasco, Tomas Fröjdö, Banyar Chan, Tom Eklund, Richard Rasmus, Niklas Granqvist.
Nedre raden från vänster: Emil Svenfelt, Reza Nouroozi, Oskar Lillrank, Jonas Haga”

HBK II SÄSONGEN 2017
HBK II inledde träningssäsongen i januari. Vi tränade
gemensamt med HBK I 2
gånger i veckan i idrottshallen.
Utomhusträningarna
inleddes i april på. Grus.
Det var länge oklart hur
det skulle bli med laget under
säsongen på grund av att vi
hade för några spelare. Samtidigt var det också oklart
med HBK Söderby och deras deltagande i division 7.
Sist och slutligen blev det så
att HBK Söderby gav upp

sin plats i division 7 och en
del av spelarna anslöt sig till
HBK II i division sex. Från
fjolårets spelartrupp var det
flera spelare som valde att
spela med HBK I i division 4,
samtidigt som flera spelare
slutade eller spelade sin fotboll annanstans. Från fjolårets trupp saknades 13 spelare
och 9 nya spelare kom till.
Under sommaren drabbades
vi också av skadeproblem på
flera spelare.
Vi hade som målsättning

att hållas kvar i division 6
efter det fina fjolåret då vi
slutade 4 i serien.
Öppningsmatchen
på
grus inleddes på bästa sätt
med vinst, men det visade
sig senare att det skulle bli
enda vinsten på hela säsongen. Utöver den enda vinsten
hade vi också en oavgjord
match. Resten blev det förlust i. Man kan säga att den
största skillnaden mot fjolåret var att vi inte gjorde
några mål på våra chanser.

2016 gjorde vi 36 mål och i
år lyckades vi göra endast
17 mål + 2 självmål av motståndarna. Samtidigt släppte
vi i eget mål 69 mål mot 33
ifjol. Fastän säsongen har
gått trögt har pojkarna ställt
bra upp på träningar och
matcher. Vi har haft 13–15
spelare i medeltal/träning,
och 13–16 /match. Under
sommaren har vi också tränat flera gånger ihop med
HBK I. Nu blev det så att vi
degraderas till division 7 till

nästa säsong. Trots allt har vi
haft kul både på matcher och
träningar, och det är ju det
som är det viktigaste då man
spelar för att hålla igång. Resultatet är ju inte alltid det
viktigaste.
HBK 2 består idag av Joel
Haga, Stefan Lillsunde, Tom
Eklund, Patrik Sjölind, Banyar Chan, Jonas Eklund,
Pavel Storbacka, Linus Gripenberg, Emil Svenfelt, Luca
Tasco, Anton Näse, Casper

Holmbäck, Christoffer Nyberg, Joakim Klemets, Adam
Näse, Robin Lillskrubb, Filip Vigård, Viktor Hongell,
Sebastian Hongell, Robin
Bäckström, Mikael Bertell,
Niklas Granqvist (halva säsongen), Richard Rasmus
(långtidsskadad)+ att några
från HBK I deltagit i några
matcher
Tom Eklund Tränare
HBK II

Fastighetsservice och Begravningsbyrå

STRANDVALL
0400-862 261 Göran
040-7237 518 Margareta

FOLKHÖGSKOLA
MEDBORGARINSTITUT
KONSTSKOLA

Näsebackvägen 6, 68500 Kronoby, tfn 0400 522 383
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Uppe från vänster: Elsi Leppäkari, Julia Backnäs, Jonna Lillvik, Amanda Hägg, Johanna Slotte, Aurora Bränn, Alva Svenlin. Nere från vänster: Wilma Nyberg, Elin Jakobsson, Agnes
Wikar, Angelina Strandvall, Noelle Sjölind, Ellen Ainasoja. Liggande: Jemina Tallgård

FLICKOR 05/06
Träningarna inleddes redan innan årsskiftet. Vi har
tränat flitigt hela året och
spelat många matcher. Speciellt under vintern och våren spelade vi matcher nästan varje vecka. Totalt har vi
tränat 58 gånger och spelat
46 matcher under säsongen.
Seriespelet gick bra, inledningen var trevande men

vi bättrade på hela tiden. I
juli deltog vi i Kokkola Cup
och vi började turneringen med några förluster. Sen
gjorde vi lite förändringar
i spelet och från det var vi
nästan obesegrade resten av
säsongen. Säsongen avslutades med kommunmästerskap där vi denna gång lyckades ta guld.

Årets höjdpunkt inföll
redan innan säsongsstarten.
I april åkte laget till Spanien
på träningsläger och det var
en fin upplevelse. Perfekt resesällskap, bra träningsförhållanden, fint boende och
en stormatch mellan Espanyol – Barcelona gjorde att
vi alla som var med har ett
bra minne för resten av livet.

Vi har varit 14 spelare
i laget denna säsong. Alla
har tränat flitigt och vi har
alla tagit ett ordentligt kliv
framåt igen. De som har bevittnat laget under säsongen
har kunnat konstatera att
träningen verkligen har gett
resultat. Vi vill vara ett spelande lag och det har vi verkligen bevisat att vi kan vara.
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Flickor 07:
Uppe från vänster: Agnes Wikar, Ellen Biskop, Ida Riska, Alva Svenlin, Nere från vänster: Angelina Strandvall, Emilia Holmlund, Amanda Skutnabba, Ellen Nyberg. Längst
framme målvakten Nea Forss. På bilden fattas Nea-Liisa Snåre och Tilde Junell

FREDAG 13 OKTOBER 2017

Flickor 08:
Uppe från vänster: Ellen Biskop, Ebba Wikar, Ellen Nyberg, Elin Nordström, Tilde Junell,
Jessica Slotte Nere från vänster: Ebba Hellman, Moa Ainasoja, Amanda Skutnabba,
Ellen Kuru Längst framme målvakten Emilia Holmlund

FLICKOR 07/08
07-08 flickorna har i år
bestått av 14 spelare. Laget
har också i år tränats av Maria Skutnabba och Paulina
Forss. Vi inledde träningarna i idrottshallen i januari

och vi har i sommar tränat
två gånger i veckan. I år har
vi deltagit i både F9 och E10
distriktsserien. I E10 serien
har några 08 födda också
hjälpt till förutom våra 07:or
och vi har också haft hjälp av

två 06:or. Bra har det gått
för oss i båda serierna och
flickorna har verkligen haft
en härlig kämpaglöd.I juni
deltog vi med båda lagen i
KPV Summer cup med stor
framgång. Nytt för i år är att

vi har deltagit i Nejdens liga
(-06 serien) där vi fått spela
mot lite äldre och annat motstånd än i serierna och det
har varit väldigt utvecklande
och bra för oss. För att maximera speltiden deltog vi med

två lag i Kokkola cup i år vilket visade sig vara ett lyckat
drag och båda lagen spelade
fint turneringen igenom. Vi
har ett härligt gäng där alla
stöder, peppar och hjälper
varann i alla lägen och flick-

orna är positiva och har en
fin inställning. Vi har alltid
poängterat vikten av att spela som ett lag och att ha roligt
både på och utanför planen.
Vi ser redan fram emot ett
nytt fotbollsår 2018!

FLICKOR
09/10/11
De yngsta flickornas fotbollssäsong drog igång i
slutet av maj. Vi har haft 14
träningar och sex matcher.
Varje match har varit kommunderby då vi har mött
IK Myran och TUS. Vi har
kunnat bjuda motståndarna
på både bra motstånd och
vinst. Säsongen avslutades
på bästa sätt med två vinster
och guld i kommunmästerskapen!
Flickorna har visat kämparglöd och kommit till trä-

ningar och matcher med fin
inställning och fotbollsiver.
Träningarna har varit lekbetonade med strävan efter
rörelseglädje. Vi har också
tränat teknik, passningar,
dribblingar och skott samt
avslutat träningarna med
tvåmålsspel. Under säsongen har 20 spelare deltagit i
träningar och matcher.
Tränare har Hanna Nyberg, Martina Libäck-Granö
och Malin Lybäck varit.

Övre raden från vänster: Hanna Nyberg, Katrina Dahlbacka, Iris Andtbacka, Lovisa Nyberg, Lovisa Myrskog, Wilma
Grankulla, Olivia Mether, Martina Libäck-Granö. Undre raden från vänster: Celine Bexar, Lina Myrskog, Meja Eklund,
Jannica Slotte, Filippa Kuru, Ebba Granö. Liggande: Ellinor Slotte och Clara Tallgård. Saknas på bild: Elsa Näse, Alicia
Granbäck, Amanda Nynäs, Jennifer Holmbäck, Jasmine Kortell och Malin Lybäck.
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Övre raden: Emil Finnila, Vincent Fröjdö, Isak Hellman, Hugo Käld, Andre’ Holmbäck, Axel Biskop, Rasmus Hagnäs, Lukas Holmbäck. Andra raden: Oscar Jimenez/Orava (Spain),
Filip Dahlnäs, Joona Saaristo, Elias Fröjdö, Rasmus Dahlbacka, Noah Skuthälla, Viktor Slotte. Liggande: Leo Snåre

POJKAR 11
Tränare: Peter Fröjdö
En händelserik säsong fylld
med både glädje och tårar
startade redan hösten 2016.
Tillsammans med föräldrar
började lagledningen planera
kommande säsong. Borde vi
kanske delta i någon turnering lite längre bort? Kanske
Åland? Sagt och gjort, det
gör vi!
För att hålla igång ett
fungerande lag i en liten
landsbygdskommun
som
Kronoby krävs det engagerade föräldrar och det är en

sak som vårt lag tacksamt
har fått erfara. Vi startade
olika projekt som tex HBK
holken. Vi blev sponsrade av
stolta lokala företag, pojkar
samt föräldrar samlades några mörka höstkvällar för att
spika fågelholkar. Korvarna
vi grillade sista kvällen var
världens godaste!
Laget har samlats ca 90
gånger sedan januari för
match eller träning. Vi har
deltagit i distriktsserien,
Kokkola Cup, Nejdens liga
samt Alandia Cup. Resultaten har varierat med vinster

och förluster. Mest minnesrikt är nog Ålandsresan, vi
hade en hel stugby för oss
själva med egen strandbastu och sandstrand. Vädret i
år som alla vet har inte varit
det bästa men på Åland var
det förhållandevis bra med
ganska lite regn och pojkarna simmade varje dag. Det
var lite av en semesterresa.
Strejkande bilar var bara
kryddan på hela upplevelsen!
Nejdens liga som spelades
för andra året var också en
mycket lyckad tillställning.
En förening stod som värd

varje vecka och det spelades 4-5 matcher varje gång.
Pojkar och föräldrar blev bekanta med lag i regionen, en
erfarenhet som kan bli värdefull i framtiden.
I Kokkola Cup var vi ytterst nära att ta oss vidare
från gruppspelet men en
svidande 0-1 förlust mot
Uleåborgslaget Ajax grusade förväntningarna. Vi fick
möta ett utländskt lag också,
FC Ulenurme från Estland.
Den matchen slutade 0-0
efter ett ganska stort övertag
av HBK.

Nejdens största urval av
tryckimpregnerat virke

Ab PÅRAS Oy
KRONOBY
Torgarevägen 3, Tfn 823 1400
www.paras.fi

Vi stod också som värd för
en distriktsturnering i Hovsala med många deltagande
lag i två åldersklasser, många
människor gjorde att det var
parkerade bilar långt in mot
Kronoby centrum. Vi tackade våra föräldrar som var talkojobbare genom att vinna
våra två matcher.
Det 16 manna starka
laget består av från övre
raden: Emil Finnila, Vincent Fröjdö, Isak Hellman,
Hugo Käld, Andre’ Holmbäck, Axel Biskop, Rasmus
Hagnäs, Lukas Holmbäck.

Andra raden: Oscar Jimenez/Orava (Spain), Filip
Dahlnäs, Joona Saaristo,
Elias Fröjdö, Rasmus Dahlbacka, Noah Skuthälla,
Viktor Slotte. Liggande: Leo
Snåre
PS! Vincent och Isak ser
lite fundersamma ut, varifrån kom Emil? De är de
enda som märker att Emil
är inklippt pga att han inte
kunde delta i sista Kokkola
Cup matchen när lagbilden
togs!

BÄRGNINGSTJÄNST

NYKÄNEN & LINDSKOG

Vi sköter bärgning av person-, paket-, lastbilar och bussar

0400 - 916 716
Terjärv

nl-autoservice@pp.inet.fi

Uthyres lyftar för inom- och utomhusanvändning
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POJKAR 07/08
Hbks p9 pojkar började
träna redan i mars en gång
per vecka vid idrottshallen
pojkarna var ivriga att börja
träna redan då så vi var bra
med folk på träningarna vilket var väldigt roligt. Då vi
började träna på utsidan så
hade vi ca 3 träningar i veckan vi började säsongen med
en träningsmatch mott PeFF
på grusplanen den slutade i
seger men fanns nog en hel
del att förbättra vilket är bra.
Vi har deltagit i Nordea Cup,
Kokkola Cup, Distriktsserien,
matcherna drog igång
31.5 då hade vi vår första
match i Nordea cup mot
PeFF igen denna gången
slutade drabbningen 1–1 vi
började distriktsserien med
hemma turnering och har
även varit till Terjärv, Esse
och Pedersöre saldot på di-

striktsserien blev 16 matcher
och 6 vinster 4 lika 6 förluster så riktigt bra
Nordea Cupen i år var
väldigt bra vi förlorade endast en match av 9 alltså 6
vinster 2 oavgjorda 1 förlust roligt att se pojkarna
spela som ett lag kämpa för
varandra och stundvis rul�lade vi boll riktigt snyggt
Kokkola cup gick däremot
inte lika bra där blev det 4
förluster 1 oavgjort och 1
vinst vilket var surt vi spelade även då väldigt bra men
vi hade inte turen på vår sida
vi skapade mycket chanser
men det fattades skärpa vid
målgörandet.
Överlag är vi mycket nöjda med säsongen pojkarna
har gått framåt mycket som
lag och individuellt nu ser vi
fram emot nästa säsong då vi
spelar 8 mot 8

Övre raden från vänster Anton Näse tränare,Philip Åkerlund,Casper Myrskog, Jacob Lindvall,Joakim Björkman,
Linus Nynäs,Amanda Lillrank tränare nedre raden från
vänster Hugo Strandvall.Viktor Slotte,William Lindvall,
Liam Näse på bilden fattas tränaren Casper holmbäck
och Emil Hahtokari

Övre raden från vänster: Niilo Kivinen, Colin Backnäs, Noel Lindqvist, William Koivusalo, Mohammed Alzoubi Nedre raden från vänster: Hugo Karlström, Alexander Kolehmainen,
Elias Lindqvist På bilden saknas Salvatore Tasco

HBK 09
HBK:s P8 pojkar består av
spelare födda 2009. Vi har
sedan fjolåret fått tre nya
spelare till vår trupp. I laget
finns för tillfället nio tycken

ivriga pojkar.
Vi har tränat två gånger
per vecka sedan början av
april. Viktiga saker under
träningarna har bl.a. varit

spelförståelse, bollkontroll
i rörelse och att använda
båda fötterna vid passningar, mottagningar och skott.
Spelarna i vårt lag har stor

vilja och vill gärna lära sig
nya saker varje träning.
Under säsongen har vi
deltagit i distriktsturneringar, Nordea cup och Kokkola

cup. Resultatmässigt har säsongen varit riktigt bra och
vi har bl.a. vunnit alla våra
tolv matcher i distriktsserien.

Vi fortsätter även nästa
säsong att träna och utveckla
oss och ser redan fram emot
en ny fotbollssommar 2018.
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POJKAR 10/11

Övre raden från vänster: Theo Grankulla, Hugo Granqvist, Milo Stor, William Ahlqvist, Liam Lindqvist, Tim Skutnabba Nedre raden från vänster: Valter Vestö, Casper Snåre, Einar
Björkfors, Oscar Junell Liggande: Theo Skogvall
HBK: yngsta pojklag består av spelare födda 2010
och 2011. Flera nya spelare
har kommit med i år och
förhoppningsvis ser vi även

nästa säsong flera nya spelare med på träningarna. Vi
har tränat varje måndag sedan april. Pojkarna är ivriga
att lära sig grunderna i hur

fotboll spelas.
Alla pojkar har under
säsongen haft möjlighet att
pröva på hur det känns att
spela riktiga matcher. Vi har

bl.a. deltagit i en turnering i
Nedervetil där vi spelade tre
stycken matcher. En del av
pojkarna har under säsongen deltagit i Nordea cup och

Kokkola cup. I Nordea cup
har vi haft matcher så gott
som varje onsdag i juni och
augusti.
Vi väntar redan på nästa

säsong då vi får fortsätta att
utvecklas som fotbollsspelare.
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!JANVARAUKSIA
 KLO
MA  KLO
NIIKKA
/ HAMMASKLINIIKKA
Tandläkare
Tandläkare


KL  
KL
6ËLKOMMEN

 Tandläkare
KL
 6ËLKOMMEN
6ËLKOMMEN
 Tandläkare
KL

LËHTIEN
6ËLKOMMEN
4ERVETULOA
  LËHTIEN 4ERVETULOA
  LËHTIEN 4ERVETULOA
  LËHTIEN 4ERVETULOA
GAMLA
GAMLA
OCH NYA PATIENTER
OCH
GAMLA OCH
NYA
NYA PATIENTER
PATIENTER
GAMLAVANHAT
OCH NYA
JA PATIENTER
UUDET POTILAAT
VANHAT JA UUDET POTILAAT
VANHAT JA UUDETVANHAT
POTILAAT
JA UUDET POTILAAT

Tina
Tina Granbacka
Tina
Granbacka
Granbacka
Tina Granbacka

(AMMASLËK
4INA 'RANBACKA
(AMMASLËK 4INA 'RANBACKA
(AMMASLËK 4INA
(AMMASLËK
'RANBACKA
4INA 'RANBACKA
4ANDLËKARE
4ANDLËKARE
4INA 'RANBACKA
4ANDLËKARE
4INA
4INA 'RANBACKA
'RANBACKA
4ANDLËKARE
4INA 'RANBACKA
Kyrkvägen
Kyrkvägen
6, Kyrkvägen
6, Kyrkvägen
6,
6,
+IRKKOTIE
 +RUUNUPYY
+IRKKOTIE  +RUUNUPYY
+IRKKOTIE  +RUUNUPYY
+IRKKOTIE  +RUUNUPYY
+YRKVËGEN
+YRKVËGEN
 +RONOBY
+YRKVËGEN
 +RONOBY
+RONOBY
+YRKVËGEN
 +RONOBY
68500
68500
Kronoby
68500
Kronoby
Kronoby
68500
Kronoby
0UH
  0UH   0UH   0UH  
TFN  
TFN 
TFN 

 TFN 


tfn 050
tfn
337 050
9140
tfn 050
337
337 9140
9140
tfn 050 337 9140
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Sähkösinkitys, metallityöt

LAXSTRÖM
Elförzinkning, metallarbeten

06-8345 227

Lillsunde
Transport Ab

Logo valkoisella taustalla

Kronoby Vatten
och Avlopp
Logo mustalla taustalla

Tfn 0400 867 307

Logo punaisella viivalla

Kronoby Apotek
Logo mustalla viivalla

Vi bryr oss om din ekonomi.
010 4004 100 • info@norlic.fi • www.norlic.fi

Från oss till Er. Smaklig måltid!
Meiltä Teille. Hyvää ruokahalua!
www.bjorkens.fi

Mitt OP, vårt OP
Som ägarkund verkar du för ditt och andras bästa.
Du får till exempel rabatter på bank- och försäkringstjänster,
du kan köpa och sälja fonder avgiftsfritt och kvitta serviceavgifter med OP-bonus.

Kom med: op.ﬁ/vartop

Marine

Electronics

