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HBKs 57 verksamhetsår
blev ett annorlunda
fotbollsår
REDAN FÖRRA ÅRET var en tung säsong för vår fören-

www.hovsalabk.fi

ings representationslag. Vi funderade länge hur och var
vi skulle hitta spelare, som var beredda att satsa på div 4.
Vi hade förstås endel spelare men antalet som ville spela
blev till slut för få. Vi ville ha en plats i div 5, men distriktet ville inte det, så vi började helt enkelt från div 6 detta
år. Vi måste gå ganska långt tillbaka I historien förrän vi
hittar vårt rep.lag såhär långt ner I seriesystemet, nämligen 1966 spelade vi senast i div 6.
Okej, spelet i sexan gick ändå helt bra med en tredje
plats, en poäng från att avancera direkt till femman, men
vi väntar på att distriktet bestämmer hur många lag som
får en plats i femman.
Vi har förstås haft ett andra lag i div 7 och ett damlag
i div 4. Damlaget vann sin serie och andralaget vann en
match, men vackert så iallafall.
Juniorsidan trummar på med 5 pojklag och 5 flicklag, sammanlagt 110 spelare. Alla lagen har deltagit i
seriespel och Kokkola-cupen. Dessutom har vi besökt
Helsinki-cup, Örn-cupen, mindre cuper såsom LokalTapiola-cupen och next years cup. Det som gläder både

spelare och föräldrar är ändå deltagandet i Nejdens liga,
som arrangerats på olika platser en gång per vecka. Det
är främst flickor 07,08 och pojkar 08,09 som deltagit i
dessa turneringar. Dessa arrangeras i FRJs regi.
DE BÄSTA FRAMGÅNGARNA har E11 flickorna haft,
som vunnit två bronsmedaljer i Helsinki- och Kokkola-cupen. Avgörandet i semifinalen har tyvärr skett genom straffsparkar. Men superfint ändå. En annan märkbar framgång presterade F10 pojkar med en 4:de plats i
Kokkola-cupen. Det är alltid hög standard på dessa cuper, så hatten av för dessa lag.
Som styrelsemedlem i vår förening så går mycket tid
till att ordna tränare till lagen, få ekonomin att fungera,
ordna lotterier och ge ut denna tidning, skaffa spelkläder åt lagen, ordna kioskverksamhet, göra talkoarbeten
på våra planer, (annars de nya näten vid Hovsalaplan är
sommarens största talkoevenemang). Dessutom skall alla
lag spela sina matcher, träna och ha roligt med fotbollen.
FOTBOLL ÄR ALLTID BÄST, där finns engagemang (av

tränare), spänning (för föräldrar), dramatik (vid staffsparkar), glädje (vid en bra prestation), sämre dagar (vid
förluster eller när man missat målet), utvecklingen (när
man ser vad barnen och ungdomarna faktist har lärt sig
under träningen och matcherna), och till sist rörelseglädjen (att få röra på sig och glömma allt vad telefoner och
datorer heter).
Slutligen får jag från styrelsen sida tacka våra härliga
tränare, föräldrar, barn och ungdomar, sponsorer, övriga
styelsemedlemmar och alla andra medarbetare som gjort
även denna säsong oförglömlig.
Vi syns ännu på junioravslutningen, med fina priser
som vanligt, och seniorerna möts upp på fotbollsgalan,
med mat, musik och prisutdelning.
Tack ännu en gång för denna säsong!
MVFH (medvänligfotishälsning)

STEFAN SVENLIN
HBKs ordförande 2018
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HBK I säsongen 2018
INFÖR SÄSONGEN 2018 tog vi
ett beslut att säga upp vår plats i div
4 och starta om från div 6. Detta på
grund av att vi inte hade tillräckligt
med spelare som ville spela i div
IV. HBK inledde träningssäsongen
i januari. Vi hade öppna träningar
för spelare i HBK I och HBK II 2
gånger i veckan i idrottshallen. Utomhustränigarna inleddes i april
på grusplan. Från fjolårets spelartrupp i div IV var det 7-8 spelare
som slutade eller spelade sin fotboll

annanstans. Samtidigt var det några spelare som valde att spela med
HBK II i division 7. Några spelare
gjorde comeback efter att ha hållit
upp med fotbollen i några år. Vi
satte som målsättning att stiga till
division 5. På pappret har vi haft 21
spelare. Vi har försökt spela en anfallsglad fotboll vilket jag tycker vi
lyckats med. 44 gjorda mål framåt
och insläppta 29 mål. Tyvärr lyckades vi inte nå vårt mål att stiga till
division 5. I serien var FC Ylivieska

I överlägsen i serien. Ingen förlust
men 3 oavgjorda av vilken HBK
spelade 1-1 mot laget i hovsala. Det
var också vår bästa match på hela
säsongen. Mot FC Ylivieska II hade
vi en hård dust vem som skulle sluta tvåa i serien. Det blev Ylivieska
II som slutligen knep andra platsen
med en poäng före HBK.
UNDER SÄSONGEN har vi varit
samlade 77 gånger. Några spelare har också varit och spelat med

HBK II i några matcher i div 7. Vi
har haft bra stämning i laget och
det har varit bra med uppslutning
till träningar och matcher. 13-18
på träningar och lika många på
matcherna.
FÖLJANDE
SPELARE
HAR
SPELAT I HBK I SÄSONGEN 2018
Joel Haga, Stefan Lillsunde, Tom
Eklund, Jonas Eklund, Banyar Chan, Pavel Storbacka, Lukas Gripenberg, Jonas Levander,

Luca Tasco, Anton Riska, Joakim
Klemets, Robin Lillskrubb, Niklas Granqvist , Richard Rasmus,
Christian Wiss, Martin Prest, Joel
Björklund, Jonas Haga, Christian
Nylund, Gabriele Tasco. Al-Abdulqader Abdullah(muha), Casper
Holmbäck samt Simon Snåre från
HBK II har också deltagit i några
matcher

TOM EKLUND
Tränare HBK I 2018

HBKs andra lag, HBK2,
Reservlaget, Utvecklingslaget
JA, SOM NI SER har detta lag
många namn. Vi är ett lag som inte
fikar efter de stora vinsterna, det
fina spelet, utan att för varje match
skall vi bli lite bättre, lite snabbare,
få lite mera kondition, bli bättre
att passa bollen mellan spelare och
eventuellt få vinna en match för säsongen. Precis allt detta skedde för
vårt HBK2 i år. Det var inte alls
meningen att undertecknad skulle träna detta lag, utan bara sätta

igång laget, men där blev jag. Det
har varit väldigt roligt att se hur ett
lag går framåt under ett år. Om det
fanns ett mätverktyg för detta så
tror jag att vårt lag skulle vinna, vi
gick verkligen framåt, spela ganska
jämnt med Esse3, som vann överlägset div7.
ATT SPELA I DIV 7 kan vara frustrerande på många sätt;
•
medspelarna är inga stjärnor

•

motståndarna har i år varit lite
bättre än vad vi varit
•
vissa domslut har varit jobbiga
•
att förlora varje match och bli
sist i serien
Men ändå har det funnits något
som blev riktigt bra till slut. En bra
laganda, de flesta har tränat bra,
varit med nästan varje gång (en
gång per vecka). Vi har alla startat från samma nivå, som sagt inga
stjärnor, alla har jobbat bra för la-

get. Dessutom fick vi till slut med
Finlands bästa målvakt, som skall
på try-out med Käckos Jaro under
hösten. FBM har träningsvideor på
HBK2s instagramkonto. Det finns
alltid risk att laget mister sin målvakt, men det ser vi efter try-outen.
Vi har varje match förstärkt vårt
lag med några HBK1 spelare, det
är vi tacksamma för. Inför nästa
säsong behövs mera spelare som
vill ha roligt med fotbollen. Sedan

hoppas jag att de flesta fortsätter
flera år ännu, t.o.m kan man tänka
sig att börja träna vintertid en gång
i veckan i idrottshallen. Då vet jag
inte hur bra vi blir! :)
Det har varit utmanande och roligt
att jobba med er!

COACH SVENLIN

HBK 2 mot Esse3 2018. Övre raden fr. v. Robin Lillskrubb, Rickard Rasmus, William Snåre, Simon Dahlnäs, Anton Näse(kapten), Filip Vigård, Jonas Dahlbacka,Al-Abdulgader
Abdllah, Banyar Chan, Alzoubi Akram, Mathias Bexar, nedre raden; Joakim Klemets, Viktor Hummel, Pavel Storbacka, Casper Holmbäck, Luca Tasco, Martin Prest och Jonathan
Kronlund. Borta som spelat med laget; Viktor Hongell, Sebastian Hongell, Robin Bäckström, Robert Strandvall, Tom Eklund, Simon Snåre, Gabriel Tasco, Mattias Lybäck, Stefan
Lillsunde, Jonas Eklund, Adam Näse och tränaren Stefan Svenlin
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HBK Damer
säsongen 2018

TANKEN NÄR TRÄNINGARNA inleddes på vårkanten
var att laget skulle spela i
division 3 vart föreningen

även hade anmält ett lag för
seriespel. När säsongen och
försommaren närmade sig
kunde vi dock konstatera att

Jotta kaikilla olisi mahdollisuus elää hyvää arkea.

Osoitteesta halpahalli.fi
voit tilata ostokset valmiiksi kotiin
tai ilmaiseksi myymälään.

vi även denna säsong hade
för få spelare, så denna gång
vågade vi inte ge oss in i den
leken. Laget beslöt därför att
istället delta i division 4, den
serie som spelas 7 mot 7 på
mindre plan. Upplägget för
serien var även tilltalande,
matcherna spelades i turneringsform med två matcher
för varje lag och tillfälle.
I serien deltog förutom
HBK även KP-V/Remix,
Reima, FC Ylivieska och
TU/Nice
Första turneringen spelades på centralplanen i
Kronoby den 9:e Juni. I vår
hemmaturnering inledde vi
starkt med två vinster mot
Reima (3-0) samt mot TU/
Nice. (7-2)
Ett lag föll bort från
serien i absolut sista stund
och detta betydde att HBK
igen fick ordna nästa
turnering på hemmaplan,
den spelades den 30:e Juni.

Redan under denna helg
kunde vi konstatera att vi
hade ett slagkraftigt lag för
denna säsong och serie, vi
fortsatte med en oavgjord
match mot TU/Nice samt en
vinst över KP-V/Remix.
I mitten av Juli var det
matchdags igen, även efter
denna runda var vi fortsättningsvis obesegrade efter en
oavgjord match och en vinst.
Segertåget fortsatte med
två nya vinster i Kaustby den 29.7. Nu hade vi
spelat 8 matcher av vilka
vi vunnit 6 och spelat 2 oavgjorda. Siktet
var såklart efter denna
helg inställt på att ta hem segern.
STRAX INNAN SKOLSTARTERNA var det turneringsdags i Kaustby igen, denna
gång blev det en vinst och
även säsongens första förlust med uddamålet 1-2 mot

KP-V/Remix
Serien avslutades den 19:e
Augusti i Toholampi var vi
även där inkasseade en vinst
och en knapp förlust.
Seriesegern var ett faktum
och HBK stod som segrade
med 26 poäng av 36 möjliga.
Andraplatsen togs av KP-V/
Remix följt av Reima på en
tredjeplats.
Damerna spelade ett uppoffrande spel genom hela
säsongen och kämpade in i
det sista, skador och en tunn
trupp gjorde att man verkligen fick bita ihop, sällan
var vi mer än två bytesspelare under matcherna, vissa
gånger inga bytesspelare alls.
Lagandan var ypperlig och
vi har en rolig säsong bakom
oss.
Med facit på hand gjorde
vi rätt val i inledningen av
säsongen när vi valde spel i
denna serie.
Tilläggas bör att skytte-

ligan vanns av HBK:s Petra
Gripenberg med 12 fullträffar, på delad andraplats var
Emelie Svenlin och Tina
Kolppanen med 9 mål vardera.
Att vi gjorde en bra säsong det berättar även tabellen för oss. 43 gjorda mål(mest i serien) och endast 13
insläppta(minst i serien)
I ÅRETS HBK-LAG har följande spelare medverkat:
Sofi Forsell(målvakt), Tina
Kolppanen(kapten), Petra
Gripenberg, Malin Lybäck,
Tea Sandstedt, Charlotte
Sabel, Malin Hummel, Anja
Hummel, Emelie Svenlin,
Sandra Hellström, Moa
Hummel, Nina Skytte, Emma-Lena Lybäck.

Adam Näse

5

HBK - HOVSALA BOLLKLUBB R.F.

OKTOBER 2018

Historik
från 2006
VISDOMSORD AV HÅKAN VIKSTRÖM, mångårig junior- och
seniortränare inom HBK under
1960-70-80-talet
"Du kan bli en stor fotbollsspelare"
Visst skulle det vara bra att
vara ett fysiskt praktexempel
som en tiokampare eller kvinnlig 7-kampare: på en gång stor,
stark, snabb, spänstig, smidig och
naturligtvis uthållig, vilket mångkamparen sällan är!
Men det kan vara trösterikt att
veta att många av de verkligt stora
fotbollsspelarna, t.o.m. världsstjärnor, var eller är ganska långt
från det idealet. 1950-talets största spelare, ungraren Puskas, såg
verkligen inte ut som någon toppidrottsman. Som pojke fick han
höra att han är nog alltför liten,
klen och långsam för att ha någon
framtid inom fotbollen.
Då man minns 1980-talets
största stjärna, argentinaren Maradona -knubbig och rultig, men
som målgörare, speluppläggare
och dribbler rent magnifik.
Fotbollsspelet är så mångsidigt
att du kan kompensera vissa svagheter med andra kvaliteter. Men
jag vill påstå att tre egenskaper
eller färdigheter måste du ha eller
utveckla för att nå en hög spelnivå.
1. Du måste ha spelsinne, god
speluppfattning. Fotbollsspelet
innebär egentligen att du hela tiden - ofta på bråkdelen av en sekund - måste fatta beslut: hur skall
jag placera mig, hur och när skall
jag löpa, när skall jag passa bollen,
vart skall jag passa den, när skall
jag attackera motståndaren o.s.v.
- tusentals avgörande beslut som
visar om du har rätta spelsinnet!
Spelsinnet är i hög grad medfött,
men det kan utvecklas med god
träning och viljan att man tänker fotboll. Studera också duktiga
spelare, live på TV, hur de rör sig
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frågor till
Wilma
Nyberg

1960-talets superstjärna, brassen Pelé, var heller ingen "höjdare"- ser faktiskt kortare ut än författaren (173 cm).
och agerar under matchen.

egentligen aldrig få räta ut benen.

2. Du måste skaffa dig god bollbehandling, teknik. Till skillnad
från spelsinnet är en ypperlig teknik något som vem som helst kan
skaffa sig om man nöter tillräckligt mycket på tekniken. Då räcker lagträningarna inte alls till: jag
vill påstå att du måste umgås med
bollen mångfalt mera på egenhand. Glöm inte att fotarbetet de snabba små trippande stegen
- är allra viktigast för fotbollsspelaren, likaså de mjuka fjädrande
knäna. En fotbollsspelare borde

3. Du måste vilja bli en god fotbollsspelare. Det visar du inte
bara genom att träna mycket på
egen hand, utan också att lyssna
på tränarens råd och sedan på
planen agera beslutsamt och disciplinerat. Kampviljan i duellerna
man mot man och viljan att vinna
matcherna måste också övas upp
om du vill bli den stora fotbollsspelaren.

Lycka till!

Var var årets höjdpunkt?
Helsinki Cup där vi vann brons,
Kokkola Cup där vi också vann brons.

Har du någon fördel av
att vara vänsterfotad?
För motspelaren är det lite svårare om man är
vänsterfotad då man fintar. Möjligheterna att
ge inlägg från vänsterkanten.

JUNIORAVSLUTNING

Kronoby samlingshus måndag 5.11 kl. 18:30
Program: Prisutdelning och kaffeservering

Vad ser du fram emot
med att nästa år börja
spela på stor plan och
med nya lagkamrater?
Min fördel är att kunna springa på stora ytor.
Vi får ihop ett lag. Vi kan få ett starkt lag.
Man får också nya kompisar.
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HBKs flickor 05/
Säsongen 2017 toppades redan på försäsongen med ett träningsläger till spanska Salou och
Barcelona. Inför säsongen 2018 fanns det inga
planer på något utlandsäventyr, istället söktes
höjdpunkter och minnen på närmare håll. Laget satsade på seriespelet och framför allt på
två sommarcuper. Även från den här säsongen
kommer vi att ha fina minnen och upplevelser i
bagaget!
HELSINKI CUP 10-13.7
Tisdagen 10.7 sökte sig laget tillsammans med ”servicepersonalen” till Karleby
tågstation för att påbörja resan till Helsingfors, närmare
bestämt till Finlands största
och Europas tredje största
juniorfotbollsturnering Helsinki Cup 2018. Över 22 000
deltagare från 18 olika länder
var anmälda till turneringen.
Speciellt flicklagens antal har
ökat de senaste åren. HBKs
flicklag var anmälda till hobbyserien och på förhand helt
okända lag från Esbo och
Helsingfors stod på det inledande matchprogrammet.
Någon skolgolvsinkvartering fanns inte i planerna
utan inkvarteringen skedde
på Scandic Kaisaniemi (närmast för att servicepersonalen skulle vara i topptrim
inför matcherna). Flickorna
hade egna rum och det fanns
möjlighet till annat än taktiksnack också.
Onsdagen inleddes med
en hotellfrukost och därefter en lätt morgonträning,
proffsigt. Även mammorna
passade på med lite morgonträning, dock närmast med
att spurta i Stockmanns trappor och söka nya ”spelytor”
i Forum-huset. Esbolaget,
med det exotiska namnet,
HooGee Kung FU-Pandat
stod för motståndet i den första matchen. När domaren
blåste av för fulltid fick HBKs
flickor och supportrar fira en
3-0 vinst. De flesta fjärilarna
i magen hade flugit iväg och
nu var det bara att ånga på.
Nästa lag att få känna på
den gröna dynamiten var FC
Pohu från Helsingfors. Inte
heller Pohu lyckades få bollen i HBKs mål, däremot fick
de plocka bollen ur de egna

SK Trans
Ab Oy
SK Trans
Ab Oy
Torgarevägen 21
Torgarevägen 21
68500 KRONOBY
68500 KRONOBY

0400 398203
0400 398203

Kenneth Storbjörk
Kenneth Storbjörk

nätmaskorna hela fem gånger. Andra HBK-vinsten, nu
5-0 i matchprotokollet. Efter
en fantastisk öppningsdag
var det lätt till skratt och glada miner. Båda spelare och
hejaklacken sken i kapp med
den fantastiska kvällssolen.
Onsdagens fina målskillnad skulle poleras ännu mera
under torsdagen. Flickorna var taggade genast från
morgonen och EBK Lejonat
tvålades till med hela 7-1.
Flickorna spelade fin fotboll
med många passningar och
snygga mål. På sidan av planen flossades det i takt med
målräknandet. Efter matchen fick lagets tränare Mattias
till och med en liten ”utskällning” av motståndarnas tränare. HBK var för överlägsna enligt motståndarna. Det
får man ta som en komplimang! Fjärde raka vinsten på
två dagar skulle det bli i och
med 2-1 vinst mot FC Kontu.
Efter en ren serie med
fyra vinster var HBK i semifinal i Helsinki Cup, något
som aldrig tidigare torde ha
skett i HBKs historia. Fredagens äventyr skulle bli en
hisnande historia. Tågbiljetter för hemresan var redan
bokade och tidsschemat var
tajt. Utcheckning från hotellet och kappsäckar rullades
in på arenan.
I semifinalens slutsekunder lyckade HBK kvittera till
3-3 mot Asku från Askola.
Någon förlängning var det
inte tal om utan straffsparkstävling följde direkt på slutsignalen. Efter flera mål och
missar var det Asku som gick
till final. Tårarna rann, men
de flesta blåste bort i ilfarten
från arenan till tågstationen.
Tåget väntade redan på perrongen. Någon bronsmatch
spelades inte utan de fina

prestationerna i gruppspelet
och semifinalen räckte till en
bronspeng. Medaljerna delades ut framför granitskulpturerna Lyktbärarna vid
tågstationen. En medalj i
Helsinki Cup är absolut inte
alla förunnat. Super flickor!
HELSINKI CUP var en väldigt
fin upplevelse. Naturligtvis
var fotbollen i centrum, men
många fina stunder hade vi
också utanför planen. Skratten var många, både för stora
som små. Ingen kunde undgå Amandas blågula Sverigehatt, Sörens otroliga shoppingiver eller Magnus gröna
HBK-tröja.

KOKKOLA CUP 19-22.7
Kort efter Helsinki Cup var
det då dags med säsongens
andra cup. Den gick av stapeln nästan på hemmaplan,
närmare bestämt i Karleby.
Även Kokkola Cup är en
väldigt stor turnering, den
är nämligen Finlands andra
största turnering med över
10 000 deltagare. Nu bestod
motståndet av bland annat
flera bekanta lag. Några
problem att ladda om efter
bronset i Helsingfors fanns
det däremot inte.
Kokkola Cup inleddes
för flickornas del på torsdag
morgon mot FC LaPa från
Villmanstrand. Den fina rytmen från Helsingfors höll
i sig och de gröna gick hem
med en 4-1 vinst.
Torsdagen blev en lätt
dag spelmässigt men fredagen inleddes, mot på förhand
sett, det svåraste motståndet.
Ligalaget ONS hade skickat
sina flickor till Karleby och
06-laget gick in för vinst.
Det som ONS inte räknat
med var att taktikern Mattias hade ett ess i ärmen. Esset
var ett oprövat kort som inte
ens de egna flickorna tidigare sett till. Från att normalt
försöka rulla runt bollen och
ta emot försvararna ganska
högt upp i banan gick man
nu in med att låta ONS avancera till halva planen. Där
skulle det sedan vara stopp!
Mattias taktik att försvara

Semifinalen spelades på
konstgräs. Tur det, annars
kunde grästuvor ha fastnat i
kappsäckarnas hjul

Fastighetsservice och Begravningsbyrå

STRANDVALL
0400-862 261 Göran
040-7237 518 Margareta

OKTOBER 2018

7

CUP-SOMMAREN
HBK - HOVSALA BOLLKLUBB R.F.

/06
kompakt och offra sig för
laget gav resultat. Flickorna
lyckades väldigt bra med taktikupplägget, trots att det var
ovant. ONS fick inte igång
sitt normala spel utan HBK
blockerade bort passningsbanorna och jobbade som
ett isländsk landslag i VM.
När försvarsspelet fungerade
till 100 % och vi ännu lyckades göra ett mål var seger
mot ligalaget ett faktum. 1-0
smakade fantastiskt! Av bara
farten besegrades sedan Esse
IK med 2-0 på den torra
och hårda gräsplanen vid
Vattenverket (jo det fanns
faktiskt lite gräs här och där
om man såg noga efter). Tre
vinster på tre matcher, kanske vi är oslagbara? Ajaj, där
gick vi på en mina. KPV var
aningen bättre i fredagens
tredje och sista match. Även
solen och värmen gjorde sitt
till att de ganska få spelarna
i HBK-laget blev trötta och
turneringens första förlusten var ett faktum. Jämnt var
det, men KPV vann med 2-1.
Efter en välbehövd vila
i den egna sängen var det
nya tag på lördag morgon,
nu mot ONS 05/06. Detta ONS-lag var inte riktigt
lika skickliga som fredagens
nollsexor. HBK hade igen
fått igång maskineriet och
det egna målet hölls tomt.
Däremot blev det tre strutar i motståndarnas. Ett fint
gruppspel med fyra vinster
och en förlust räckte till semifinal. Den andra semifinalen för sommaren skulle bli
en repris från Helsingfors.
0-0 stod det efter slutsignal
mot Rovaniemi United. Igen
en gång hade vi lotteriet med
straffsparkstävling. Även nu
fick vi se flera mål och fle-

Since 1954
Since 1954
Since 1954
Hagagränd 23, 68700 Terjärv
68700 Terjärv
68700
Terjärv
Tfn 020Hagagränd
764 1630 |23,
Fax
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5320 |23,
www.vvssandstrom.fi
Tfn (06)
020 764
(06) 867 5320 | www.vvssandstrom.fi
Tfn 020 764 1630 | Fax
867 1630
5320 | Fax
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ra missar. När matchen var
slut var det inte bara HBKs
flickor som var ledsna. Även
himlen grät ja den faktiskt
stört tjöt. Vattenmängden
som kom ner var enorm,
inga paraplyn eller regnrockar kunde stå emot.
Med aningen våta fotbollsskor ännu dagen efter
semifinalen stod bronsmatch
på programmet. FC Ylivieska, som var en av turneringens förhandsfavoriter, hade
inte lyckats ta sig till final
utan fick möta HBK i matchen om tredje plats. I sista seriematchen före sommaruppehållet hade HBK-flickorna
fått sig en lektion i fotboll på
konstgräset i Ylivieska. Det
var inget som störde flickorna, utan nu var det nya
tag som gällde. Hungern efter en andra bronspeng var
stark och kämpandet gav
utdelning. FC Ylivieska fick
se sig besegrade av de gröna. Siffrorna skrevs 4-2 till
HBKs favör. Bronsmedaljen
var fixad, nu från Kokkola
Cup! Kan ännu tilläggas att
turneringen vanns av ONS
06. HBK var det enda laget
som lyckades besegra guldmedaljörerna.
SOMMARENS TVÅ turneringar var succé. Spelmässigt
var det fina prestationer men
också
sammanhållningen
och umgänget var toppen.
Det var inte endast spelarna
som njöt, även vi föräldrar
och syskon i servicemanskapet fick vara med på fantastisk turné!

Magnus Jakobsson
en som fick vara med i
servicemanskapet
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HBK:s P12 lag på
fotbollsäventyr i
Örnsköldsvik

Denna i folkminne varmaste sommar någonsin for fotbollsresan för HBK:s pojkar födda 06 till Örnsköldsvik i vårt västra grannland, mitt under den värsta fotbolls VM yran
i Ryssland 2018. Vi hade bokat boende vid Gullviks havsbad utanför Övik.
Fin sandstrand, pool, bangolf mm. stod till vårt förfogande.

Lagbild med våra ”bortatröjor”. Vi var ”hemmalaget” men motståndarna Själevads IK hade inga reservtröjor så de fick spela med sina gröna tröjor. Matchen
slutade 1-1.
FREDAG 29.6
Det var tidig väckning fredag morgon eftersom färjan
till Umeå skulle avgå 8:00.
Väl framme vid hamnen i
Vasa så var det lite kaotiskt.
Hamnområdet var fullt av
fina amerikanska bilar från
50-60 talet. Det var tydligen
en american car show träff
i Umeå samma helg. Efter
lite förseningar kom alla ombord och det tog inte länge
innan pojkarna var hemmastadda på färjan och föräldrarna fick lite ro!
Efter
ankomsten
till
Umeå var det fritt fram för
var och en att äta lunch eller
starta färden mot Övik. Gissa vilka man såg vid Ikeas cafeteria? Det var inkvartering
från kl 15 vid vårt boende
och vi hade vår första match
redan kl. 17 mot Arnäs IF.
Den tidiga väckningen syntes hos pojkarna så det blev
en förlust med 1-2. HBK:s
mål gjordes av Emil. Detta
kom dock att bli den enda
förlusten på hela resan!
Efter matchen blev det att
bekanta sig med vårt boende
vid Gullviks Havsbad och att
få i sig lite närande mat.
LÖRDAG 30.6
Denna dag skulle bli tuff
visste vi från början, tre
matcher på en dag. Vi
mötte värdlaget BK örnen i första matchen redan
klockan 9. Efter en god

natts sömn och lite taktiska ändringar spelade vi en
bra match som slutade 1-1.
Vår målskytt var återigen
Emil. HBK:s flickor födda
08 deltog också i turneringen och vi visste det fanns en
duktig storasyster till en av
deras spelare som var med på
resan. Efter att ha tagit kontakt med tävlingsledningen
fick vi klartecken att använda oss av denna storasyster
född 06 vid namn Wilma i
de två övriga matcherna på
lördag.
Vi mötte ett lag vid namn
BLTG kl. 13. BLTG är ett lag
byggt upp från små byar utanför Örnsköldsvik. Björna,
Långviksmon, Trehörningsjö och Gideå, därav namnet
BLTG. Denna match vann
vi ganska övertygande med
4-0. Wilma gjorde ett mål
och övriga målskyttar var
Elias, Leo och Hugo. Nu
var vi på gång! Redan
klockan 17 skulle vi spela
d
e
n
tredje matchen denna dag
mot Tegs SK Böleäng från
Umeå. Av rena farten tog vi
en till seger med 3-1. Målskyttar var Elias 2 och Noah 1.
Nu var humöret på topp
och all trötthet var som
bortblåst. Kvällen spenderades vid Gullviks havsbad
med mat, bad och fotbolls
VM i tv rutan.
SÖNDAG 1.7
Söndagens match mot Sjä-

Det var inte bara fotboll på programmet!
levads IK var först klockan
14 så det fanns tid både före
och efter matchen att besöka olika sevärdheter. En
stor del av spelarna var på
gocartbanan och klockade
deras föräldrars varvtider
rejält. Andra tog en tur på
de fina vandringslederna på
höga kusten. Själevads IK,
ett lag utanför Övik, gav liksom BK Örnen det hårdaste
motståndet under hela cupen. Vi kämpade oss till ett
oavgjort resultat 1-1 efter mål
av Hugo. På söndagskvällen
ställde föräldrarna till med
en grillfest med långbord vid
havscampingen. Pris delades
ut och vi lottade även ut de
vimplar vi fått av våra motståndare.
Vad tyckte vi då om årets

resa? Övik är ganska nära,
man känner språket och
mentaliteten (si sådär men
ganska bra?) Det är relativt billigt och ett mycket
vackert landskap. Sverige
har gått in för att ta bort alla
tabeller för P12 och yngre
beroende på att många juniorer hoppar av från fotbollen
i tidig ålder så därför fick vi
ingen placering i cupen. Vi
gillade turneringen, hade roligt och rekommenderar den
varmt för HBK:s juniorer.
HBK:s 08 flickor blev också tilldelade ”All Fair” priset
som bäst uppträdande lag.
Vackert!
Tränare: Peter Fröjdö,
Niklas Salo
Lagledare: Thea Snåre,
Grillfest med P12 och F10 samt medresande familjer.
Mikaela Hellman
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Med laget på HBK-flickor 07/08 på
Örncuppen cupresa till Örnsköldsvik
JAG HAR TÄNKT berätta
om HBK p06 resa till ett blåsigt Örnsköldsvik. Resan var
en fotbollsresa men vi hann
med annat kul också t.ex. go
cart och simning. Med på
resan var HBK pojkar 06,
föräldrar och HBK flickor
08/07 som också skulle delta
i Örncuppen. Vi var över 80
stycken Kronobybor med på
resan.
Den gemensamma resan
började i Vasa när vi steg på
färjan över till Umeå. Vi satte kurs mot Sverige. På båten var vi lite uppdelade när
vi gick runt där. De vuxna
satt mest i cafét. När vi hade
kommit fram till Sverige så
blev det en lång bilfärd till
Örnsköldsvik. Örnsköldsvik
är en vacker stad med många
fina hus och många aktiviteter. Örnsköldsvik har en riktigt stor lösgodisaffär, Candy
Corner, som nästan alla var
och godishandlade till.
Bara någon timme efter
att vi anlänt till Örnsköldsvik
så hade vi vår första match.
Vi var trötta efter resan men
vi kämpade så gott vi kunde.
Den matchen blev en förlust.
Vi bodde på en camping utanför Örnsköldsvik. Vägen
till campingen hade en häftig
nerförsbacke som kittlade i
magen och slog lock för öronen. Vid campingen fanns
både pool och hav. Havet var
svinkallt, poolen var heller
inte uppvärmd – men där
gick det att simma. Andra

dagen så hade vi tre matcher.
En ivrig och duktig Wilma
ställde upp som förstärkning
i två av matcherna! Två vinster och en lika blev det denna dag. På kvällen spelade vi
också kuppipallo på stranden
vid campingen.
Sedan var det tredje och
sista dagen. Vi spelade en
jämn match mot ett riktigt bra lag, lika slutade den
matchen. Under matchen
fick vi ett mål som studsade i den bakre stolpen, men
domaren trodde att det studsade i främre stolpen så det
blev inget mål för det. Samma domare fick oss att skratta med sin replik: ”Ner med
händerna grabbar”. I Sverige
så har de fokus på lite andra
regler inom fotbollen. Den
här dagen testade många
också på att köra go cart på
utomhusbanan som finns
där.
På kvällen så åt hela HBK
gänget utomhus, vi åt grillat
och pratade. Den kvällen
blev det också roligt kuppipallo-spel. Nästa morgon
packade alla sina saker i bilarna och började åka hemåt, via Umeå och med färjan
över. På båten var det ungefär samma som på ditresan.
När vi anlänt till Vasa körde
alla hem till sig. Borta bra
men hemma bäst.

Isak Hellman, #8

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

Nejdens största urval av
tryckimpregnerat virke

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

Kundnära, trygg
och pålitlig service!
www.kronobyelverk.fi Tfn (06) 824 2200 Fax (06) 824 2220

HBK:s E-flickor (0708) åkte på fotbollsresa till Örnsköldsvik
29.6-2.7. Med på resan
var också HBK:s
D-pojkar.
DENNA RESA började vi
planera senaste höst och
flickorna har själva ivrigt
samlat ihop pengar till den
efterlängtade resan som absolut var sommarens höjdpunkt för vårt härliga lag.Vi
bollade mellan olika alternativ men fastnade till slut för
Örncupen i Örnsköldsvik.
En liten, mysig cup där alla
matcher spelades på arenan
Skyttis och matcherna spelades både på konstgräs och
naturgräs.
Tidig väckning i arla morgonstund var det fredag den
29.6 och vi åkte med morgonbåten Vasa-Umeå och
framme i Örnsköldsvik och
Gullviks Havsbad var vi på
fredag eftermiddag. Första
matchen spelades samma
kväll mot Domsjö IF och
matchen slutade i en knapp
förlust. Tappra flickor som
kämpade till slut men aningen trötta var vi efter att ha
rest under dagen men vi
skulle komma igen och det
gjorde vi med bravur. Resten
av turneringen blev det ren
utklassning mot Hägglunds,
Arnäs IF, BK Örnen och Sidensjö IK. Flickorna spelade
sitt fina spel och passningarna satt som en smäck och
ivrigt påhejade blev vi av
HBK- föräldrarna som var
mästare på att göra vågen
åt oss. Tränarna ”flossade”
sig ibland genomsvettiga för
de hade lovat att vid varje

gjort mål visa prov på sina
flosskunskaper.
GULLVIKS HAVSBAD där vi

bodde var en trevlig och
stor camping som hade alla
bekvämligheter inom räckhåll.Alla familjer hade egna
stugor nära varandra och
inom området fanns det
många olika aktiviteter att
ägna sig åt under tiden mellan matcherna. Det badades
flitigt i poolen, spelades minigolf, beachvolley och det
fanns fina vandringsleder
och otroligt vacker natur att
upptäcka runtomkring. Sista

kvällen på campingen avslutades med en trevlig gemensam grillfest båda HBK lagen
tillsammans och alla föräldrar och syskon.
I vårt lag har vi alltid
poängterat vikten av ett
sportsligt uppträdande både
på och utanför planen i alla
lägen. Vi har roligt tillsammans, respekterar varandra
och våra motståndare och vi
uppmuntrar varandra inom
laget, även vid förluster.Vi
har en positiv stämning och
en fin gemenskap.
Vårt lag tilldelades ett AllFairplay-pris under turne-

ringen som visar erkännande
för allt detta som vi satsar på
inom laget för att lyckas som
ett lag och där alla trivs och
har roligt.
Vi var alla överens om att
det var en lyckad cupresa
som gav oss fina upplevelser
och minnen att blicka tillbaka på. En resa med mycket
gemenskap, trevligt sällskap
och där sammanhållningen
stärks inom hela laget.

Maria Skutnabba,
Tränare

JUNIORLAGEN
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HBK 05/06 flickor
VI INLEDDE träningarna
i november och vi har för
det mesta tränat 2 gånger
i veckan. På vintern tränade vi även boxning en
gång i veckan. Vi har totalt
tränat ca 70 gånger och
spelat 42 matcher.
Vi har försökt vara ett
spelande lag och det har vi
också lyckats med. Vi har
klarat av att hålla en jämn
nivå hela säsongen och det
resulterade i en fin andra
plats i distriktsserien. Lagets bästa period kom under
juli månad då vi deltog
i både Helsinki Cup och

Kokkola Cup. Vi hade
en svit med tio matcher
som vi gick obesegrade ur
under
ordinarie
tid,
endast två förluster på
straffsparkar. I båda cuperna blev det brons, inte illa!
Då var vi verkligen svårslagna.
Laget har gått hårt framåt
och alla har utvecklats som
fotbollsspelare. Inför nästa
säsong står vi inför nya utmaningar. Då väntar spel
på stor plan, 11 mot 11.
Det ska bli intressant.

Text: Mattias

Övre raden från vänster: Julia Backnäs, Amanda
Hägg, Elsi Leppäkari, Aurora Bränn, Alva Svenlin, Angelina Strandvall. Mellersta raden från vänster: Elin
Jakobsson, Johanna Slotte, Agnes Wikar, Ellen Ainasoja,
Wilma Nyberg. Liggande: Jemina Tallgård Tränare, Mattias Ainasoja

HBK D12 pojkar
Efter en lång varm
sommar med många
fotbollsminnen i bagaget får även HBK:s
äldsta pojklag ta en
välbehövlig paus.
TIDEN GÅR FORT när man
har roligt. Det märkte vi
många gånger när träningarna ibland avslutades med en
”crossbar challenge” dvs att
träffa ribban. Priset bestod
av Mumin slickepinnar och
de höll på att ta slut i ett skede vid S-market! Laget har
tränats av Peter Fröjdö och
Niklas Salo, som lagledare
har vi haft Mikaela Hellman
och Thea Snåre.
I DM spelade vårt lag i
P12 serien, dvs spelare födda 06. Vi är och har alltid
varit en lite brokig samling
för laget består av tre olika
årgångar födda mellan 0507, stommen är dock sju 06
födda spelare. Dessutom har
vi varje sommar haft en 06
född spanjor med Kronobyrötter som förstärkning
från juli fram till skolstarten i
mitten av augusti. Inför årets
säsong beslöt vi oss för att
ha en träningstur i veckan i
Nordea hallen i Karleby på
konstgräs. Den andra turen
hade vi i Kronoby idrottshall. Några av pojkarna
spelar också hockey så uppslutningen undern vintern
varierade något. En nyhet för
laget var att vi indelades i två
zoner med 10-12 lag vardera
under vårsäsongen. Vi spelade en våromgång och därefter indelades vi i div 1-3 enligt de matchresultat vi hade
haft. I ett skede såg div 1 oroande nära ut när vi hade haft

Övre raden: Vincent Fröjdö, Leo Snåre, Axel Biskop, Andre Holmbäck, Hugo Käld, Elias Fröjdö. Andra raden: Filip Dahlnäs, Joona Saaristo, Noah
Skuthälla, Lukas Holmbäck, Oscar Jimenez (Orava), Rasmus Dahlbacka. Liggande: Emil Finnila. Saknas på bild: Isak Hellman, Rasmus Hagnäs
ganska bra flyt på våren. Det
blev ändå div 2 till höstsäsongen med knapp marginal,
vi hade lika gärna kunnat ha
hamnat i trean. Under höstsäsongen drabbades vi av
nån konstig torka, måltorka?
Det skyller vi på den varma
sommaren. Vi hade gjort 21
mål på våren men slutsaldot
på hösten blev bara 7 strutar. Vi klarade oss dock kvar

i tvåan med liten marginal
och därifrån startar vi nästa
säsong i DM.
Fotboll handlar dock inte
bara om den där runda grejen
som alla jagar eller att vinna
matcher. Fotboll handlar om
mycket annat också. Gemenskap, lagsammanhållning i
med- och motgång och att
få fina minnen att se tillbaks
på senare i livet. Årets höjd-

punkt för laget var Örncupen i Örnsköldsvik. Även det
årliga deltagandet i Kokkola
Cup hör till höjdpunkterna
fastän årets cup inte bjöd på
några sportsliga framgångar.
Vi mötte två utländska lag i
årets Kokkola Cup, båda från
Estland. Vi spelade oavgjort
mot båda dessa lag och den
andra handlade om slutplaceringar så det blev en

straffsparkstävling som vi
slutligen förlorade.
Sedan starten i januari har
vi tränat 54 gånger och spelat 36 matcher, det blir ett
stort antal matcher eftersom
vi deltagit i två turneringar
och haft en DM match per
vecka. Sammanlagt lyckades vi göra 60 mål med alla
träningsmatcher och turneringar inräknade. Vi hoppas

att laget hålls samman och
ser fram emot nästa säsong
och nya utmaningar. Fotbollen är en mycket bra motvikt
i dagens digitaliserade värld
för att hållas i balans både fysiskt och psykiskt!

Peter Fröjdö

JUNIORLAGEN
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HBK Flickor 07/08

17 FLICKOR har ingått i laget i år och tränare för detta
lag är Paulina Forss och Maria Skutnabba. Vi startade
inomhusträningarna strax
efter nyåret och vi tränade en gång per vecka. När
utomhussäsongen började
ökade vi på träningsmängden till två gånger per vecka.
I februari deltog vi i Helmi
cup i Kokkola och vi kammade hem bronset efter flera
spännande matcher. Vi har
också deltagit med framgång
i Nejdens liga som spelats
som en dubbelserie i år med
10 matcher. Väldigt utvecklande har det varit och vi har
spelat många jämna matcher
också mot lite äldre flickor i
den serien.
Utöver detta har vi deltagit med två olika lag i distriktsserien i sommar, ett
lag i 08:ans serie och ett lag i
07:ans serie. För att räcka till
antalsmässigt till två lag har
vi haft samarbete med TUS
i serien. Alla har således fått
spela i sina rätta åldergrupper och båda lagen har presterat fint och bjudit på fin
fotboll och fina resultat.
I Kokkola cup deltog vi i
07-serien och motståndet
var rätt så tufft i år men vi
kämpade varje match till slut

Övre raden från vänster: Emilia Holmlund, Elin Nordström, Emilia Bexar, Nea-Liisa Snåre, Ellen Biskop, Jessica Slotte, Ida Riska. Nedre raden
från vänster: Amanda Skutnabba, Ellen Nyberg, Ebba Hellman, Adina Smeds, Ellen Kuru, Tilde Junell. Längst framme: målvakten Nea Forss. På
bilden saknas: Moa Ainasoja, Ebba Wikar, Fanny Sabel
och hade roligt på planen.
SÄSONGENS

HÖJDPUNKT

var utan tvekan vår cupresa
till Örnsköldsvik den 29.62.7. En resa som absolut gav
mersmak och som bestod

av härlig gemenskap, fina
matcher och bästa resesällskapet. Gullviks havsbad var
ett perfekt stugområde där
vi alla bodde nära varandra
och där fanns det gott om
aktiviteter som vi kunde

ägna oss åt mellan matcherna.
En minnesvärd resa som
stärkte hela laget!
HELA LAGET HAR utvecklats

enormt mycket i år på alla
områden. Vi är ett spelan-

HBK pojkar 08
HBK har även denna
sommar haft tappra
krigare som spelat
i ett väldigt sammansvetsat lag där
pojkarna har varit i åldern 2008 samt några
födda 2007 som spelat som överåriga.
SÄSONGEN KÖRDE igång
med träningar inomhus i
idrottshallen den 10 Januari där vi tränade en gång i
veckan. Förste uteträningen
hade vi den 17.4 på grusplanen och då började vi träna
ca 3 gånger i
veckan. Laget har deltagit
i Kokkola Cup, Nejdens liga
samt Distriktsserien. Inför
detta år fick vi
en utmaning eftersom vi
började spela på större plan
vilket betydde att man spelade 8 mot 8.
Pojkarna tränade hårt
och alla har utvecklats under
sommaren vilket även har
synts i resultaten från
matcherna. Vi har tränat ca 50 gånger i sommar.
I Nejdensliga spelade 12
matcher var vi vann 8
matcher, spelade 1 oav-

de lag som verkligen bjuder
publiken på kalaspassningar inom laget då vi är igång.
Tekniskt och fysiskt har vi
blivit starkare och spelförståelsen har förbättrats otroligt mycket i år. Vi har alltid

roligt både på och utanför
planen och sammanhållningen är otroligt fin i vårt
lag.

Text:
Maria & Paulina

gjort och förlorade endast
3 matcher vilket var väldigt
bra jobbat.
I distriktsserien spelade vi 8 matcher var vi vann
4 stycken och förlorade 4
matcher.
KOKKOLA CUP var en av
sommarens
höjdpunkter
med mycket fotboll och
vackert väder. Vi tog oss
ända till bronsmatchen där
vi fick en riktig nagelbitare
för de som ännu hade naglarna kvar efter alla andra
spännande matcher och för
motståndet stod Ik Myran.
En väldigt bra match som
vi tyvärr förlorade med endast 2-1 men en fjärde plats i
Kokkola Cup är inte fy skam.
Pojkarna deltog även i
Kommunmästerskapet
som slutade med att vi vann
silver.
Laget har även fått spelare från 09 ornas lag till
matcherna.
Pojkarna har jobbat väldigt hårt i sommar och vi
från tränarstaben lyfter på
hatten till alla spelare efter
denna starka säsong.

Anton, Casper
& Pavel

Uppe från vänster. Casper Holmbäck (tränare), Philip Åkerlund, William Koivusalo, Jacob Lindvall, Casper Myrskog,
Anton Näse (Tränare) Isak Dahlbacka samt Linus Nynäs. Nedre raden från vänster. Viktor Slotte, Hugo Karlström,
Colin Backnäs, Liam Näse, Pontus Holm samt William Lindvall. Liggandes Aleksander Biskop. På bilden fattas
Joakim Björkman samt Pavel Storbacka (Tränare).
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HBK flickor 09/10
DEN 2.5 drog vi igång med
flickornas fotbollsträningar. Vi har tränat 19 gånger.
I år var vi med i nejdens liga
tillsammans med IK Myran,
Peff, TUS och LBK. Vi spelade 5 st miniturneringar och
allt som allt 14 matcher. Det
blev både vinster och förluster, men flickorna dök alltid
upp med fin inställning och
kämparglöd. 21 flickor har vi
haft med oss under säsongen.
Fotbollssäsongen avslutades med match mot föräldrarna som flickorna vann
mycket rättvist. Som tränare
har Hanna Nyberg, Martina
Libäck-Granö samt Malin
Lybäck fungerat.

Hanna & Martina
Övre raden från vänster: Carina Spets, Vilma Hästö, Iris Andtbacka, Wilma Grankulla, Hanna Nyberg, Olivia Mether, Jennifer Holmbäck,
Filippa Kuru, Meja Eklund, Alicia Granbäck, Ebba Granö, Martina Libäck-Granö, Amanda Nynäs. Undre raden från vänster: Jasmine
Kortell, Julia Strandvall, Clara Bränn, Elsa Näse, Jannica Slotte, Lovisa Nyberg, Lina Myrskog, Katrina Dahlbacka. Liggande: Ellinor Slotte. Saknas
på bild: Celine Bexar och Malin Lybäck

HBK pojkar 09
HBK:s F9 pojkar består av
spelare födda 2009. I laget
spelar nio stycken ivriga
pojkar.
Vi har tränat två gånger
per vecka sedan april. Spelarna i vårt lag har stor vilja
och vill gärna lära sig nya
saker varje träning. Vi visar också alltid stor vilja och
entusiasm när vi har match.
Vi har skickliga spelare som
gillar att göra mål och som
ofta gör oväntade saker med
bollen. Dessutom försvarar
vi alltid som ett lag, vilket
gör att det är svårt för motståndarna att göra mål på
oss.
Under säsongen har vi
deltagit i distriktsturneringar, Jussis cup, Nordea cup
och Kokkola cup. Resultatmässigt har säsongen varit
bra och vi har vunnit nästan
alla våra matcher.
Denna säsong har varit
vår sista på liten plan. Nästa säsong kommer alla våra
matcher att spelas 8 mot 8
på större plan. Detta kommer att bli en utmaning som
vi redan ser fram emot.

Anders

Övre raden från vänster: Niilo Kivinen, William Koivusalo, Elias Lindqvist, Hugo Karlström, Alexander Kolehmainen. Nedre raden från vänster:
Colin Backnäs, Noel Lindqvist, Salvatore Tasco, Mohammed Alzoubi. Tränare: Anders Lindqvist
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HBK pojkar 10
Laget har deltagit i
Nordea cup, Kokkola cup,
Kommunmästerskap och
miniturneringar. Tränat två
gånger i veckan. Pojkarna
har utvecklats under
säsongen.

Övre raden från vänster Max Sjölind, Theo Grankulla, William Ahlqvist, Hugo Granqvist, Oskar Junell. Nedre raden från vänster Casper Snåre, Theo Skogvall, Cevin Spets,
Einar Björkfors. Saknas på foto Vinnie Libäck och Theodor Holmlund.

HBK pojkar 11

Jimmy

I LAGET för pojkar födda 2011 har det i år ingått 8
spelare. Laget har tränats av
Viktor Skutnabba.
Vi inledde träningarna
i maj och vi har tränat två
gånger i veckan i sommar.
På träningarna har vi satsat på att träna grunderna i
fotboll. Passningar, mottagningar,skott och bollkontroll
har vi tränat mycket på och
övningarna har varit lekbetonade och vi har alltid haft
roligt på träningarna. Pojkarna är motiverade och ivriga på träningarna att lära
sig nya saker.
UNDER SÄSONGEN har vi

deltagit i Nordea cup och
Kokkola cup.Resultatmässigt har vi klarat oss galant
också och vunnit de flesta
matcherna. En fin och rolig
fotbollssäsong har det varit.

Viktor Från vänster: Nils Slotte, Leander Hästö,Milo Stor, Tim Skutnabba, Thor Porko, Liam Lindqvist, Elton Hästö. På bilden fattas: Atif Dubloo.
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HBK flickor 11/12

Övre raden fr vänster: Lovisa Myrskog, Frida Nyberg, Amanda Fagernäs, Siri Biskop, Aliisa Honga. Nedre raden fr. vä: Clara Forsström, Natalie Fröjdö, Agnes Skogvall, Astrid
Karlström.

HBK pojkar 12/13

Pojkarna -12/-13 började
säsongen i maj. På träningarna har vi blandat fotbollsövningar och lekar. Vi deltog i
kommunmästerskapen som
resulterade i en silvermedalj.
Säsongen avslutades med
match med föräldrarna.
Tränare: Tommi Grankulla
och Staffan Eklund

Från vänster Staffan, Theo, Marius, Mohammad, Ian, Wilmer, Sindri, Liam, Hannes, Arvid, Neo, Tommi. Saknas på bilden: Edvin och Noah
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Fotbollsgala
Kronoby samlingshus fredag 16.11 kl. 19:00
HBKs seniorlag avslutar säsongen med en fotbollsgala vid Kronoby
samlingshus fredagen 16.11 kl. 19:00. Alla seniorlagspelare, tränare,
juniorföräldrar samt övriga HBK anhängare är tillsammans med avec
hjärtligt välkomna.

Program:

Pris: 25 euro/ person

Galamiddag

Ingår i deltagaravgiften 2018,
tränare och seniorspelare äter gratis.

Festtal
Prisutdelning
Fri samvaro

Osa senast 26.10 till
marlen.sandstrom@anvianet.fi
eller sms till 0400 932 457
Välkommen!

16

HBK - HOVSALA BOLLKLUBB R.F.

OKTOBER 2018

Logotyp & grafisk profil
Logotyp & grafisk profil

Lillsunde
Transport Ab
Tfn 0400 867 307

TRANSPORT
KRONOBY-FINLAND

Tfn 040 5804 565

Kronoby Vatten
och Avlopp

LAXSTRÖM
LAXSTRÖM

06-8345 227

Marine

Electronics

Sähkösinkitys, metallityöt

LAXSTRÖM
Sähkösinkitys, metallityöt
Elförzinkning, metallarbeten
LAXSTRÖM

Mitt OP, Vårt OP
Ägarkundskapet för med sig nytta och nöje. Ta vara på de glädjande
ägarkundsförmånerna och njut förmånligt av inköp, tjänster och
kulturutbud runt om i Finland. En ägarkund samlar OP-bonus för lån,
besparingar, placeringar och försäkringspremier. Bonusen används för
att betala serviceavgifter och försäkringsräkningar. Ditt humör och din
plånbok tackar!

W O R K W E A R
Granholmsbrinken 2, EDSEVÖ

Elförzinkning, metallarbeten

Laxström Oy Ab
Merjärventie 318, 68500 Kruunupyy
puh. 06 834 6825 | 040 771 7322
Laxström Oy Ab
info@laxstrom.com | www.laxstrom.com
Merjärventie 318, 68500 Kruunupyy
puh. 06 834 6825 | 040 771 7322
info@laxstrom.com | www.laxstrom.com

Kronoby Apotek
Kruunupyyn Apteekki

Apoteket närA Dig
Apteekki LäheLLä SinuA
Kronoby Apotek - Kruunupyyn Apteekki
Kyrkvägen 4 Tel / Puh 06-834 5004
Må–Fr / Ma–Pe 9–17
Lö / La 9–13

Esse Apotek - Ähtävän Sivuapteekki
Essevägen 229 Tel / Puh 06-721 0204
Må–Fr / Ma–Pe 9–17

www.teritalot.fi  020 768 0411

www.kronobyapotek.fi

