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ÄNTLIGEN

FICK VI EN
KONSTGRÄSPLAN
TILL KRONOBY!

F

otboll kan nu spelas tidigt på våren och
sent på hösten då vi äntligen fått en konstgräsplan till grusplan. Det blir aldrig mera
fotboll på en grusplan för våra lag, Yess!!
Det har varit så efterlängtat att t.o.m. oldboys över 40 (som borde ha haft ett sådant underlag för 25 år sen) har börjat spela och träna en gång
per vecka. Varje gång kommer orden, ”tänk tå dehee sku ha funnits tå vi var ung, vi sku säkert ha viri i
Barcelona ny tå”. Ja´a det är ett underbart underlag,
så detta skall nu utnyttjas!
Fotbollsåret 2019 har varit ett ganska normalt år,
med 2 seniorlag, tyvärr inget damlag i år, men återuppstår nästa år är redan bestämt. Många återvändande flickor vill dra på sig den gröna tröjan igen.
Juniorsidan har växt med två lag och är uppe i 9 lag
, 5 pojklag och 4 flicklag. Pojkarnas äldsta lag är D12
(-06)och flickornas äldsta har varit C13 (-05).
Rep.laget har spelat i div 5, och klarat sig helt ok
med en 4:e plats och HBK2 blev 5:e i div 7. Många
spelare har spelat i båda lagen, för att lagen skulle
ha tillräckligt med spelare till matcherna. Samarbetet har varit mycket bra mellan lagets tränare och
spelare.
Juniorsidan trummar på med 5 pojklag och 4 flicklag, sammanlagt 145 spelare. De flesta har deltagit
i Kokkola-cupen som engagerar både tränare, spelare och föräldrar. Till föräldrarna vill jag bara påminna, att stöda era barn i all idrott positivt under
matcher och träningar, de gör nog sitt bästa. Prata
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vid matbordet om matchen de varit med om, så då
vet de att ni bryr er.
Två turneringsguld har våra C-flickor tagit, nämligen i Helsinki- och i Kokkola-cup. Duktigt flickor!
Styrelsens uppgift i vår förening har i år liksom tidigare år handlat om att få allt att rulla, främst ekonomiskt. Vi söker hela tiden efter projekt som kan
ge inkomst så att inte spelaravgiften skall stiga så
mycket. Vi ordnar alltid ett sommarlotteri, vilket
lyckades bra i år, då alla spelare (föräldrar) sålde
de lotter som de skulle. Sen så har vi vår tidning/
infotidning som du läser i nu, som ger lite sponsorintäkter. Kalenderlotteriet före jul ger också lite inkomster. Styrelsen behöver alltid hjälp av föräldrar
och sponsorer för att allt skall fungera, så tack alla
för detta år!
Jag såg i dagarna Finland vinna mot Armenien med
3-0 och Sverige spela oavgjort mot Spanien. I kommentaren kom fram ett fint ord, som alla tränare
borde ta efter och som är det viktigaste med fotbollen, ”Gå ut på plan och ha roligt” , det är därför som
man kan arbeta med fotbollen!
Slutligen får jag från styrelsens sida tacka våra härliga tränare, föräldrar, barn och ungdomar, sponsorer, övriga styrelsemedlemmar och alla andra medarbetare som gjort även denna säsong oförglömlig.
MVFH (medvänligfotishälsning)
STEFAN SVENLIN
HBKs ordförande 2019
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Jotta kaikilla olisi mahdollisuus elää hyvää arkea.

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!

Osoitteesta halpahalli.fi
voit tilata ostokset valmiiksi kotiin
tai ilmaiseksi myymälään.
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FÖLJANDE SPELARE
HAR SPELAT MED HBK 1
SÄSONGEN 2019:
Joakim Klemets (målvakt)
Hugo Holmbäck (målvakt)
Joel Björklund
Christian Wiss
Petter Biskop
Stefan Lillsunde
Joel Haga
Banyar Chan
Jonas Eklund
Pavel Storbacka
Martin Prest
Christian Hagnäs
Richard Rasmus
Luca Tasco
Rasmus Bjon
Emil Svenfelt
Linus Gripenberg
Simon Snåre
Robin Lillskrubb
Tom Eklund
Tomas Fröjdö (comeback)
Gabriele Tasco (utlånad i
slutet av säsongen till GBK II
Adam Smeds (på lån i början
av säsongen 3 matcher)
Anton Näse
Al-Abdulqader Abdullah från
HBK 2

TRÄNARE:
Tom Eklund

2:A TRÄNARE OCH
MÅLVAKTSTRÄNARE:
Stefan Svenlin
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HBK 1
INFÖR SÄSONGEN 2019
fick vi en friplats i division
5 vilken vi med glädje tog
emot. Träningssäsongen inleddes i januari månad med
träning 2 gånger/vecka. Vi
hade en halltid bokad i Karleby i Nordeahallen och en
tid i idrottshallen i Kronoby.
Roligt att under vintersäsongen få träna i en hall med
konstgräs. Utomhusträningarna inleddes i april. Till alla
spelares glädje fick vi veta
att detta var sista året vi behövde träna på grusplan. Till
hösten skulle nämligen en
konstgräsplan vara klar att

invigas. Träningarna var gemensamma för både HBK 1
och HBK 2 spelare. Vi har varit runt 15 spelare i medeltal
vid varje träning.
Sammanlagt har vi varit
samlade med träningar och
matcher inräknade 78 tillfällen. Många spelare har också
spelat matcher med HBK 2 i
division 7. Vår slutliga placering blev 4 plats som nykomling vilket var helt ok. Vid
viktiga bortamatcher mot
toppkonkurrenterna hade vi
borta några viktiga spelare
som tyvärr försvagade våra
chanser att vinna de viktiga

matcherna.
Från laget 2018 var det 6
spelare som slutade. Positivt
var att vi fick många yngre
spelare med som ersättare till de som slutat. Några
skador råkade vi dessvärre
ut för.
Som helhet var säsongen
ändå riktigt bra, de yngre
spelarna har utvecklats riktigt bra och klarat sig utomordentligt i seniorfotbollen.
Mest positiva var att vi äntligen hade två målvakter i
seniorlagen.

HBK 1
Årets spelare:
Martin Prest
Träningspriset:
Rasmus Bjon
Framstegspriset:
Joakim Klemets
Tränarens pris:
Christian Hagnäs och
Joel Björklund

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

HBK 2
HBK 2 2019 var ett helt annat lag än förra året. Matcherna gick både bra och mycket bra. Några spelare från
ifjol kom kanske inte över att
vi bara förlorade så de kom
inte med i år. Några hade säkert fullt upp med annat, liksom vi andra också hade. Det
är alltså en prioritetssak vad
man man lägger tiden på.
Men det som alltid gäller, är
man med, så då är man med.
Vi ledde serien ganska
länge och höll oss i toppen
av serien, lite tappade vi
gnistan mot slutet då skolor,
skador, lite för lite spelare till

matcherna och andra intressen tog vår speltid.
Vi har tränat tillsammans
med HBK 1, och därmed fått
ganska bra träningsmotstånd och spelarna har lärt
känna varandra. HBK1- spelarna har varit duktiga att
förstärka vårt lag och har
alltid varit välkomna med.
Vi har dessutom kunnat
matcha 5 juniorer som kunnat spela med båda lagen
och de har ställt upp jättebra.
Som alla vet, så är lagets
målvakt en viktig spelare
och i år har Jocki K och Hugo
H gått hårt framåt och varit

FÖLJANDE SPELARE
HAR SPELAT MED HBK
2 SÄSONGEN 2019:

viktig för både oss och HBK
1 laget.
Roligt har det varit och
det är det viktigaste för ett
lag i div 7. Vi slutade som 5
av 9 lag. Vi vann 7 matcher, 2
oavgjorda och förlorade 7 st.
Målskillnaden blev 39-47.
I laget har 30 spelare spelat
under säsongen.
Laget har tränats av Stefan
Svenlin, med hjälp av rep.
lags tränaren Tom Eklund
Hugo Holmbäck var med
på alla matcher 16 st och
gjord dessutom 5 mål. Rasmus Bjon och Petri Väliviita
spelade 15 matcher.

BÄSTA MÅLSKYTT blev Rasmus Bjon på 6 mål, Hugo H
5 mål.
BÄSTA PASSARE Al-Abdulgader Abdullah 5 pass, Tom,
Rasmus B, Gabi T 3 pass
ÅRETS HBK2 SPELARE ( den
med mesta bollar) blev Petter Biskop 16 bollar, Anton N
15, Rasmus B 14, Joakim K 12,
och Mattias L 11
HBK2 MEST SYNLIGA SPELARE Rasmus Bjon 6 mål, 14
bollar, 15 matcher och 3 pass.

Nejdens största urval av
tryckimpregnerat virke

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

Rasmus Bjon (15 Matcher,
6 mål, 3 pass, 14 bollar)
Petter Biskop (9,0,2,16)
Hugo Holmbäck (16,5,0,7)
Valtter Berg (12,0,1,1)
Christian Hagnäs (4,2,0,2)
Petri Väliviita (15,1,0,4)
Robin Lillskrubb (3,1,0,1)
Rickard Rasmus (11,1,0,5)
Anton Näse (kapten)
(12,0,1,15)
Filip Vigård (11,2,1,5)
Al-Abdulgader Abdllah
(12,3,5,5)
Banyar Chan (7,1,0,1)
Joakim Klemets (9,0,2,12)
Pavel Storbacka (4,0,2,2)
Casper Holmbäck (7,2,0,4)
Luca Tasco(5,1,0,3)
Martin Prest (4,4,2,7)
Tom Eklund (11,2,3,6)
Simon Snåre (13,1,3,7)
Gabriel Tasco (4,0,3,0)
Mattias Lybäck (7,1,1,11)
Jonas Eklund (4,0,1,0)
Adam Näse (10,0,1,4)
Christian Viss (2,0,0,1)
Joel Haga (2,0,0,2)
Emil Svenfelt (5,3,1,3)
Linus Gripenberg (5,0,1,1)
Adam Smeds (2,1,2,3)
Akram Alzobi (6,1,1,0)

TRÄNARE:
Stefan Svenlin
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HISTORIK FRÅN 1988

HBK TRÄNADE I HOLLAND
VINTER
HBK:s kombinerade
tränings- och matchFrån den danska hamnstaden
resa till södra Holland Rödby tog vi färgan till Puttär lyckligt genomförd. garden på västtyska sidan. Efter
att ha övernattat I Puttgarden
Den tio dagar långa
fortsatte vi tidigt lördagsmorgonen mot Holland. Vi skymtade I
resa medförde både
bakgrunden städer som Lubäck,
med- och motgångar. Hamburg, Bremen, Onsabruck

T

orsdagen den 3 mars
samlades 19 spelare,
en lagledare och två
chaufförer för att styra kosan mot den lilla
staden Oudelande I landskapet
Zeeland I sydligaste Holland.
På färjan över till Stockholm
träffade vi också ett annat
idrottsgäng nämligen Vasaloppsåkare från Karlebynejden.
På fredagsmorgonen skiljdes våra vägar. Vasaloppsåkarna styrde kosan mot nordväst
medan vi oi vår tur åkte söderut.
Resan genom Sverige stördes av
snöslask. Det var först i trakten
av Ljungby som det inte mera
var snö på marken och då började det faktiskt rycka I våra fotbollsben.
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innan vi körde över gränsen till
Holland. När vi kom över till
Holland blev vi smått chockerande. Hela landskapet var alldeles vit och fortfarande föll
det snöflingor. Vi trodde nästan
att vi kört fel och var tillbaka i
Finland. Till all lycka upphörde
snöfallet och efter en timmes
körning var gräsmattorna åter
gröna. Sent på lördagskvällen
var vi framme efter en 2100 km
lång färd genom Europa.
Vid vandrarhemmet som hette
Die Honte möttes vi av vår värd
Johan Bruins. Själva vandrarhemmet blev en liten chock för
oss, för när vi kom in var det förskräckligt kallt. Den holländska
värdparet förstod inte varför vi
klagar, för de sa att i Finland sover vi ju i –20 grader. Trots att vi
eldade intensivt i den öppna spisen blev det första

natten att sova med dubbla träningskläder på.
Söndagen den 6 mars var sedan vår första hela dag i Holland. Den morgonen liksom alla
andra morgnar , inleddes med
ett ordentligt morgonmål som
vi själva tillredde. Efter det gjorde vi klar för vårt första träningspass. Idrottscentret där vi skulle
träna låg 15 km bort, ett samhälle
som hette Hansweertse. Centret
bestod av två fullstora fotbollsplaner samt en lite mindre träningsplan. Dessutom fanns där
ett värdshus som tillhörde vår
värdförening Hansweetse Boys
samt ordentliga sociala utrymmen. Vårt första träningspass
utfördes på en mycket regntung
plan. Trots att planen var mycket konditionskrävande hördes
inga klagomål för vi tränade ju
trots allt på gräs.

UTESTÄNGDA
Efter träningspasset bjöd värdföreningen på kaffe. Kaffesitsen blev inte lång för vi måste
skynda vidare. Vårt följande mål
var nämligen en resa på 150 km
norrut för att följa med matchen
Der Haag-Ajax. Matchen skulle
börja kl 14.30. På grund

av det långa avståndet blev vi 15
min försenade och när vi kom
till stadion blev vi inte insläppta. Detta var en stor besvikelse.
Orsaken varför vi inte kunde
komma in var att polisen hade
gett order om att portarna skulle stängas för man befruktade
att oroligheter skulle bryta ut.
Matchen mellan Haag och Ajax
brukar vanligen vara rätt oroliga. Besvikna återvände vi hem,
men på kvällen kunde vi följa
med matchen på holländsk TV
och i det sammanhanget berättades att två bussar med ungdomar fängslats efter matchen.
Måndagen blev sedan en dag
med två träningspass. Båda passen spelades naturligtvis på gräs.
På kvällen åkte vi till ett litet samhälle som hette Goes. Vi besökte
en simhall som var helt otrolig.
Där skulle tom. stadsdirektör
Lankila ha en del att se. Som simhallsbesökare hade man olika
möjligheter. Stora bassängen var
inte rektangulär som den ofta är
i vårt land utan den var rund.
Mitt i bassängen fanns en fontän. Den stora bassängen kund
också förvandlas till en vågbassäng så man kunde fantisera
att man befann sig på Hawaii. I
simhallen fanns dessutom tre
bubbelbad, äkta finsk bastu,

barnbassäng, en lång vattenrutschbana, samt en 80 m lång
cirkelformad vattenbana där
man kunde simma i 37 grader
varmt vatten och där 20 meter
av banan befann sig på utsidan
av simhallen. Tisdagen förlöpte
helt i normal ordning med ett
ordentligt träningspass. Eftermiddagen tillbringades i staden
Goes för shopping och för förberedelse för vår första match.

HÖGT TEMPO
Matchen spelades i staden
Koewacht mot ett lag med samma namn. Matchen spelade på
en bra upplyst gräsplan. Matchen gick i ett högt tempo och man
märkte att holländarna är vana
att ta för sig betydligt hårdare än
vi. I Finland skulle många gula
kort utdelats, men här fick ingen
spelare gul kort. Matchen slöt 1-1
efter det att HBK tagit ledningen
genom Sören Svenlin. HBK:s nyförvärv Tage Lindell känd från
spel i Jaro, gav efter matchens
slut sin kommentar “det var en
bättre div 2 match i Finland”. Det
tycker jag säger allt.
Efter matchens slut samlades
bägge lagens spelare och tränare för att diskutera över en kopp
kaffe. I det sammanhanget inbjöds Koewacht till spel och träning i Kronoby i sommar.
Onsdag förmiddag hade vi ett
ganska lätt träningspass på trötta ben. Vi sparade oss en aning
för på kvällen skulle vi spela

matchen mot vår värdförening
Hansweertse Boys. På eftermiddagen åkte vi på en av Johan
Bruins guidade tur i Zeelands
län. Under den turen fick vi stifta
bekantskap med världens största damm. Hela anläggningen var
så imponerande att den väl kunde räknas till ett av världens underverk. För att man skall få en

HBK skapade
allt vassare
chanser och
Patrijzen fick
nöja sig med
några enstaka
kontringar.
uppfattning om dammbyggets
storlek kan nämnas att dammen
byggdes under 15 års tid, 3000
män jobbade dag och natt. Hela
projektet kostade 25 Mmk.
På hemvägen körde vi över en
ca 5 km lång bro, som leder över
östra Schelde. Bron överträffas i
längd endast av Ölandsbron.
På onsdagskvällen spelade vi
vår andra match. Motståndet var
Johan Bruins eget lag Hansweertse Boys. Matchen spelades på

en mycket bra gräsplan. Liksom
dagen innan mötte vi ett lag
som spelar mycket hårt. Tempot i denna match var också lika
högt uppskruvad som dagen
innan. På grund av skador var vi
tvungna att ställa upp utan Håkan Tallgård och Stefan Svenlin.
Trots det genomförde vi en helt
acceptabel match fastän våra
motståndare vann med 2-0. För
övrigt kan nämnas att i motståndarlaget fanns en spelare
som var proffsaktuell för en holländsk proffsklubb. Detta kunde
man också lägga märke till av
hans agerande på arenan.
Efter matchen överlämnade vi
en bordstandard åt Hansweertse
Boys styrelse. Samtidigt tackade vi föreningen för att de ställt
sina anläggningar till HBK:s förfogande samt bjöd dem på en
svarsvisit till Kronoby.
Torsdagen var igen mulen.
Förmiddagens träningspass inställdes pga att vår spelartrupp
var ganska sliten. Detta berodde dels på den hårda träningen
men också på en maginfluensa
som besvärade en del spelare.
På eftermiddagen spelade vi vår
sista match. Motståndare var
Patrijzen. Det laget var ungefär
av samma kaliber som våra tidigare motståndare. Spelstilen var
också densamma, dvs ett mycket
välorganiserat försvarsspel kombinerat med snabba kontringar.
Våra motståndare ledde med 1-0
i halvtid, efter att vi haft svårt att
få igång vårt eget spel. I andra

halvlek ändrade matchen karaktär. HBK skapade allt vassare
chanser och Patrijzen fick nöja
sig med några enstaka kontringar. Inom HBK-lägret väntade
man bara på en kvittering. När
15 min återstod av matchen grusades dock våra förhoppningar
för domare avbröt matchen på
grund av mörkret. Matcharenan
saknade belysning. Domarens
beslut var helt korrekt, men lite
otur var det för oss, för i det skedet dominerade vi spelet totalt.
Därmed fick vi nöja oss med en
1-0 förlust.
I och med den matchen var
vårt träningsläger över. Nu återstod endast den långa hemresan.
Tack vare våra duktiga chaufförer Ralf Storbjörk och Paul
Norrgård var vi lyckligt framme
i Kronoby igen på lördag eftermiddag.
Man kan till sist fråga sig om
en så lång resa var värd att satsa
på. Som tränare för laget kan jag
säga att vårt läger på alla sätt var
lyckat. Att bo och leva tillsammans ger en ypperlig laganda.
Att under fem dagar kunna genomföra fem träningar och tre
matcher bidrar också till att vi
på arenan säkert bättre fungerar
som ett lag. HBK se med tillförsikt fram mot kommande spelsäsong.
MICHAEL KÄLD
ÖB 1988
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HOLLÄNDAREN BUD
ASHMAN SKALL FÖRA
HBK TILL TREAN

Hovsala BK får en
holländsk förstärkning.
Den 14 juni kommer
Bud Ashman som ska
spela med HBK till slutet
av augusti. Ashman är
aderton år och kommer
från Hansweertse Boys.
HBK får ändå inte som
man säger ”grisen i
säcken” utan Kronobyborna har studerat
holländaren under
HBK:s resa till Holland.
Det är definitivt inte
fråga om en spelarvärvning. Han har själv
bjudit ut sig. Han gillade HBK när vi var där i
Holland, berättar HBK:s
tränare Michael Käld.
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D

et blir en kombinerad semesterresa
och fotbollstripp
för Bud Ashman.
Inom föreningen
HBK och dess A-lag är man enbart positivt inställd till förstärkningen. Vi tar emot honom med
öppna armar. Vi väntar bara på
att han dyker upp. Det höjer vår
spel- och träningsmotivation, säger Micko Käld.
HBK bekantade sig med Bud
Ashman under föreningens Hollandsresa. Enligt Käld är Bud
snabb, mycket teknisk, stark i
närkamperna och har en bra
speluppfattning. I Holland spelar Bud för Hansweertse Boys
som i år vann Hollands division
IV. Han är en viktig länk i laget.
Hela året har han varit en av de
tongivande spelarna.
Bud Ashman är ännu inte
proffsspelare, men något om
hans kvalitéer berättar att han
provspelat för ett proffslag, NAC,
i den Holländska proffsserien. 14
inbjudna spelare mötte NAC:s
första lag. Matchen slutade 4-4

och Bud assisterade till tre av
målen. ”Men jag är inte redo för
proffslivet ännu”, säger Bud, som
till hösten söker sig till armén för
14 månader. Enligt Johan Bruins
som är Buds tränare i Hansweertse Boys har han klarat sig bra
i testmatcherna. Hansweertse
Boys ligger i södra Holland och
där har bla storklubbarna PSV
Eindhoven och Fortuna Sittard
tittat på honom. I varje Hansweertse Boys match har det varit
spioner på plats. När vi mötte
hans klubb var också tre spioner på plats och stod bakom vårt
mål. De tittade just på Bud Ashman, berättar Käld.
Det är beräknat att Bud anländer ungefär 14 juni och spelar till
slutet av augusti. Han hinner alltså möta alla HBK:s motståndare
en gång.
Inom HBK har man diskuterat denna förstärkning ganska
mycket. Att få en sån här bra spelare till klubben är till stor nytta
för fotbollen i Kronoby. Juniorerna får se en bra fotbollsspelare och vi kan utnyttja honom

inom juniorverksamheten och
fotbollsskolan, berättar Michael,
som hoppas att HBK ska inspireras av Bud och att föreningen avancerar till div-3 denna sommar.
För oss som lag betyder det
också att det kommer att pratas en hel del om HBK i bygden.
Förhoppningsvis drar han också
extra åskådare. Det finns gott om
rum på våra läktare.
Bud kommer att bo ensam på
Kronoby Folkhögskola. Att bo
ensam är en fördel enligt Bud,
som intygar att han kommer att
ha gott om sysselsättning under sommaren. Kommunen har
ordnat lite ströjobb åt honom,
dessutom består hans intressen
av nästan allt som har något med
sport att göra. Då jag är ledig
kommer jag att cykla runt och
bekanta mig med nejden, säger
Bud, som talar fullständig engelska och det kommer han att leva
med här i nejden.
Att få en holländare till HBK
kostar inte mycket. Det blir billigare än till exempel att köpa
en finländsk div-3 spelare med
karantän. Hansweertse Boys har
redan gett speltillstånd åt Bud.
Nu gäller det ännu för HBK att
få grönt ljus från både Hollands
och Finlands bollförbund.

Att få en holländare till
HBK kostar inte mycket.
Det blir billigare än till
exempel att köpa en f
inländsk div-3 spelare
med karantän.

9

3 FRÅGOR

NEA OCH
NEO FORS
Logotyp & grafisk profil

1. Vad var höjdpunkten
denna
säsong?
Logotyp & grafisk
profil
2. Vilka planer finns för nästa säsong?
3. Hur fungerar det att spela
fotboll mot syrran/brodern
hemma på gården?
NEO:
1. Allt. Att skjuta mål.
Då jag gjorde mål när vi spelade mot flickorna.
2. Jag vet inte riktigt.
3. Kul. Ibland försöker Nea skjuta mål men jag räddar.
Ibland är Nea på dåligt humör och jag är
hungrig, då blir det inte riktigt bra.
NEA:
1. Guld i Norrvalla cup och i Syysturnaus i Lohteå.
2. Jag skall träna hårt och utvecklas
som målvakt. Få bättre backsparkar.

LAXSTRÖM
LAXSTRÖM

3. Bra för det mesta men ibland blir det lite för allvarligt.

Lillsunde
Transport Ab

Ladda energi
med produkter
från Björkens

Tfn 0400 867 307

Sähkösinkitys, metallityöt

LAXSTRÖM
Sähkösinkitys, metallityöt
Elförzinkning, metallarbeten
LAXSTRÖM
Elförzinkning, metallarbeten

www.bjorkens.fi
Namnlöst-1 1
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www.teritalot.fi  020 768 0411

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

06-8345 227

5 FRÅGOR

TOM
EKLUND
1. Bästa fotbollsminne
2. Värsta fotbollsminne

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

0400 398203
0400 398203

Kenneth Storbjörk
Kenneth Storbjörk

1. När jag 1983 blev tillfrågad att
komma med och träna med Jaros
första lag, samt när jag med HBKsteg
till trean

3. Roligaste
fotbollsminne

2. När jag bröt nacken i en träningsmatch mot Såka

4. Fotbollsminne som du
ännu önskar uppleva

3. Att se Sverige ta VM brons i TV
1994

5. Fotbollsminne som
du ännu önskar
förverkliga

4. Att Finland ännu skulle ta sig till EM
eller VM
5. Att pojkarna i laget ska spela och
ha roligt och att HBK ännu skulle få
uppleva div 4

Boka festen hos oss!
Födelsedag? Julfest?
Bastukväll?

06 8231000
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FLICKOR 05

Säsongen 2018
blev en fin säsong
för laget – brons i
både Kokkola cup
och Helsinkcup –
och vi funderade
nog alla på om
det kan bli bättre.
Med facit i hand nu
när säsongen 2019
närmar sig slutet är
det nog faktiskt så
att vi kan säga: Ja,
det kunde bli ännu
bättre :).
Inför säsongen 2019 kunde
laget glädjas över flera nya
spelare, både från IK Myran
och GBK. HBK-laget hade en
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första säsong på storplan
framför sig, så nytillskotten
var verkligen välkomna. Laget har från början av sommaren haft en formkurva
som hela tiden gått uppåt de har kämpat, svettats och
skrattat tillsammans. Varje
enskild spelare har en viktig
roll i laget och de kämpar
verkligen tillsammans – och
tillsammans kan man bevisligen nå MYCKET långt!

DISTRIKTSSERIEN
FLICKOR 04
Inför säsongen stod laget
även inför det att det inte
fanns någon serie för flickor
05 p.g.a. för få lag anmälda.
Det blev alltså till att spela
mot äldre flickor detta år.
Distriktsseriesäsongen startade aningen trevande, hur
ska vi kunna spela mot äldre och större flickor? Men,
vartefter säsongen lidit har

laget gått storartat framåt,
där nu vinster på vinster mot
de äldre flickorna radats
upp. Höstsäsongen i serien
delades upp i en nedre och
en övre serie, där HBK kvalificerat sig till den övre. Efter
att den sista matchen är spelad i distriktsserien kan laget
stoltsera med en fin 2:a plats
i 04-serien!

HELSINKICUP 9-12.7

Tisdag 9.7 åkte en 34 personer stark trupp ( 16 spelare)
ner med tåg till Helsingfors.
Humöret var på topp och
förväntningarna stora inför
att få spela i Finlands största
juniorfotbollscup – Helsinkicup, vilken detta år 2019
lockade nästan 1400 lag.
Inte detta år heller var det
tal om att sova på skolgolv,
utan vi bodde fint på Scandic Park i Tölö (mammornas
valJ). Klassen flickor födda
2004/2005 bestod av sam-

manlagt 10 lag, indelade i två
grupper. På onsdagen 10.7
mötte vi i vår första match
EBK valkoinen och flickorna
var på hugget från start och
öste in mål – vinst 9-0. I dagens andra match mötte vi
FC Pohu och flickorna fortsatte att storspela, vinst 4-0.
Eftermiddagen och kvällen
gick i shoppandets tecken
och däremellan var det ett
spanskt pojkfotbollslag som
bodde på samma hotell som
oss som fångade flickornas
intresseJ.
I torsdagens första match
mötte vi det starkaste laget
i gruppspelet, Parkunmäen
A-passit, vilka hade snabbare
spel än motståndarna från
första dagen. Flickorna fick
tända till lite extra, och där
fick de ju förstås också hjälp
av den utomordentligt stora
och starka HBK-hejarklacken, resultat 2-0. I den sista
matchen i gruppspelet stod

HooGee/KFP för motståndet
och flickorna ångade på, resultat 7-0. Därmed var segern
i gruppen ett faktum och
flickorna (och föräldrarna,
där papporna var ivrigast)
kunde shoppa loss på riktigt.
I fredagens första slutspelsmatch mötte vi då JK Tammeka från Estland. Mattias
hade förberett flickorna på
förhand att detta kommer
att bli den tuffaste matchen
hittills i turneringen, och
nu var det vinna eller försvinna. Och visst, motståndet var hårdare, men så blev
också flickornas spel – och
hejarklackens rop förstås.
Bra passningsspel, fint målvaktsspel samt ett offensivt
spel ledde till vinst 4-1. Detta
ledde till att flickorna var i
semifinal! Laget vi mötte i semifinalen senare var Jäntevä
från Kotka. Detta kom att bli
den svåraste matchen i hela
cupen – båda lagen var ganska jämnstarka och jämnsnabba. Matchen stod och
vägde, men det som sist och
slutligen var det som avgjorde var nog HBK-supportrarnas hejarop – HEEJA HBK (5
klappningar), vilket ljöd genom hela (åtminstone halva)
Tölö. Wilmas skott gick via
en motståndares ben, och I
MÅL – 1-0! Spänningen fortsatte, men när domaren blåste av matchen stod det 1-0 till
HBK och vi var I FINAL!! Tänk
att vi från lilla Kronoby är i
final i Helsinkicups harrasteserie. Glädjen var stor bland
alla, även om vi blev tvungna
att boka om tågbiljetterna
till nattåget…
Finalen spelades på fredagkväll mot Puistolan Urheilijat från Vanda och humöret var på topp – har vi
kommit såhär långt ska vi
vinna hela cupen! Det gällde för flickorna att ladda
med mat och dryck för att
orka spela en tredje! match
på samma dag. Hejarklacken stod redo och domaren
blåste igång matchen – inför
ja, hela världen… Finalmatcherna livestreamades nämligenJ. Matchen började lite
spänt mellan lagen och det
märktes på flickorna i båda
lagen att de redan spelat två
matcher den dagen. Men

HBK-flickorna visade än en
gång vem som är bäst, vem
som orkar fajtas och springa.
Hejarklacken hejade och ropade som aldrig förr och JAA
– HBK vinner GUUULD!!!
Slutresultat 4-1 och segerfirandet kunde börja. Medaljer, pokal, kramar, glädjetjut
och glädjetårar – allt om
vartannat och detta fortsatte
kvällen lång, ända tills flickorna slocknade av utmattning på nattåget hem. Vilken
resa, vilket äventyr – tänk att
flickorna kunnat gå såhär
långt… Mycket av detta har
laget att tacka tränaren för
– den utomordentliga träningen som Mattias ger dem
i ur och skur – TACK!

KOKKOLACUP 18-21.7
Guldivern hade knappt hunnit lägga sig förrän det var
dags för sommarens nästa
höjdpunkt, Kokkola cup –
Finlands andra största juniorfotbollscup. Fastän vilan
var kort mellan cuperna var
det inga problem för flickorna att tagga till igen inför Kokkolacup. Lagen som
flickorna ställdes mot i denna cup var TP-47, RoPS, KPV06, KPV-05 samt HJS. Torsdagen inleddes med match
mot TP-47 från Torneå, på
Kyrkbackens
gräsplaner.
Nåja, gräs och gräs, snarare

en tillplattad jordplan med
någon torkad grästuva…
Sommarens torka hade tagit
ut sin rätt. Flickorna starta-

spel och segern blev klara 3-0. HBK ställdes sedan
mot nästa KPV lag, nämligen KPV05, på Sandhagens

Trots att en match, den mot
HJS, kvarstod i gruppspelet,
så var det redan klart att HBK
kommer att spela final mot
HJS
de dock cupen bra och var
det klart bättre laget – resultat 4-1. Senare på dagen
stod RoPS 04 för motståndet.
Trots lite äldre motstånd så
var de gröna HBK-flickorna återigen det klart bättre
laget och spikade vinsten
med siffrorna 0-4. I fredagens två matcher stod två
olika lag från KPV för motståndet – lag som är bekanta
från förut i form av motstånd
vid träningsmatcher och seriematcher. I matchen mot
KPV06 gav Karlebyflickorna bra motstånd, men våra
flickors skicklighet i att i alla
situationer pressa motståndarna, gjorde att KPV-flickorna aldrig fick igång sitt

konstgräsplan. Matcherna
på konstgräsplanen filmades
och det gjordes också denna
match. HBK-flickorna hade
betydligt mera bollinnehav
och spelade riktigt snygg fotboll. KPV kom aldrig riktigt
in i matchen, vilken slutade
0-4 till HBK! Efter 4 spelade
matcher i gruppspelet, hade
HBK maximala 12 poäng.
Trots att en match, den
mot HJS, kvarstod i gruppspelet, så var det redan klart
att HBK kommer att spela final mot HJS! HJS hade också
vunnit alla sina matcher såhär långt, därav stod det redan klart mellan vilka två lag
finalen skulle spelas. Mattias
var dock tydligt i sitt coach-

ande att varje match är viktig, och att siktet är inställt
på vinst. Men, ja, ska man
någongång ha en svacka och
spela en lite svagare match,
så är det ju i just denna
match. HBK stötte i HJS på ett
fint spelande och bollskickligt lag, vilket gjorde det svårare att få igång det egna fina
spelet. Trots att alla kämpade
fint kom här den första förlusten i cupen, 1-3. Men, efter
11 vinster inom loppet av 11
dagar, så är det nog okej att
åka på en förlust…
Final – igen, JAA! Söndagen den 21 juli var det då dags
för final i Kokkolacup mellan
HJS och HBK. Mattias och
flickorna hade siktet tydligt
inställt – nu tar vi revansch
mot HJS och vinner guld! Domaren blåste igång finalen
och matchen var igång. Fina
passningar och ett offensivt
spel, bra försvarsspel och fint
målvaktsspel avlöste varandra, i matchen vilken helt
klart var den bästa i cupen.
Det var verkligen de två bästa lagen som möttes i finalen.
Roligt var att en stor publik
hade samlats vid konstgräsplanen i Sandhagen för att
heja. HBK-hejarklacken var
återigen på gång, och hejandet ekade över Sandhagens
planer. I mitten av första
halvlek gav hejandet resultat
när Wilma Nyberg med sin

vänsterfot fick till ett långskott över målvakten, 0-1. Efter halvleksvilan kom båda
lagen igång med nya krafter
och chanser kom åt båda
hållen. Ungefär halvvägs in
i andra halvlek kom Wilma
Nyberg igenom motståndarnas försvarslinje och vänsterfoten gav återigen utdelning,
0-2! Spänningen stiger och
HJS trycker på framåt, vilket
5 minuter innan fulltid ger
resultat i 1-2, men när domaren blåser av matchen stod
HBK-flickorna som vinnare:
1-2. GULD!! Glädjeskratt &
glädjetårar avlöste återigen
varandra – ja vi gjorde det!
Prisutdelningen ägde rum
genast efter matchen och
där fick flickorna lyfta Kokkolacup-pokalen mot skyn –
HÄRLIGT flickor!
Vilken sommar – vilket lag.
En helt fantastisk säsong för
flickorna05 är till ända och
vi andra kan bara stå bredvid och buga. Mattias har fått
laget att växa fram tillsammans, att våga utmana, att
jobba för varandra tillsammans, men även utvecklat
flickornas individuella teknik – TACK Mattias! Vi föräldrar och alla andra supportrar
tackar för en helt fantastiskt
underhållande fotbollssommar!
MARIA NYBERG

13

FLICKOR 07–08
17 spelare har i år ingått
i 07–08 flickornas spelartrupp. Laget har tränats av
Tuija Honga (ny), Paulina
Forss och Maria Skutnabba.
Vi inledde träningarna i början av januari och vi tränade
en gång i veckan framtill maj
då vi ökade träningsmängden till två ggr/vecka. Vi har
satsat på mångsidighet på
träningarna med mycket
teknikövningar, bollkontakt
och spelövningar med olika
kombinationer av småspel.
I slutet av april deltog vi
i Kevätturnaus i Vasa som
arrangerades av FC Sport.
Vi slutade på en femte plats
efter många spännande
och jämna matcher mot bra
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motstånd. Turneringen var
en fin start på säsongen och
vi konstaterade att vi låg på
en jämn nivå med de övriga
lagen i denna serie.I Kokkola
cup har vi också deltagit där
vi vann tre matcher och förlorade två.
Vi har deltagit i Nejdens
liga i år och vunnit alla våra
matcher som vi spelat där.
Nejdens liga har spelats i
turneringsform detta år och
sammanlagt tre turneringar
har det blivit.Målskillnaden
är häpnadsväckande 56-0 så
målskyttet är nånting som vi
verkligen har lyckats med.
Distriktsserien som startade i juni har i år också spelats
i turneringsform och vi har

spelat fyra turneringar. Vi
vann sex matcher, spelade
en oavgjord och förlorade
en så flickorna har visat fina
takter. Målskillnaden i serien
blev 64–10 så vi är verkligen
hejare på att ösa in mål på
våra motståndare.
I september deltog vi med
laget i både Norrvalla cup
och Syysturnaus i Lohtaja. I
grundspelet i Norrvalla cup
förblev vi obesegrade. Finalen blev en riktig rysare och
matchen mot VPS visade oavgjord vid fulltid varvid det
hela avgjordes på straffar.
Vi lyckades vinna på straffar
och guldet var i våra händer.
Stort jubel och vild glädje
när vi fick lyfta segerpoka-

len! I Syysturnaus i Lohtaja
deltog vi i två olika serier, 07
serien och 08 serien. Vi slutade på femte plats i 07: ans
serie och i 08:ans serie knep
vi guldet. Segerjubel igen!
Vi har en fin säsong bakom oss. Alla flickor har gått
framåt mycket i år som fotbollsspelare och vi har ett
bra samspel inom laget där
vi rör oss bra på planen och
bjuder publiken på härlig
fotboll! Vi betonar alltid att
det viktigaste är att ha roligt på planen och utanför
planen är stämningen också
alltid god. Vi ser framemot
nästa säsong och nya utmaningar!

TUIJA, PAULINA
OCH MARIA
Uppe från vänster: Ebba
Wikar, Fanny Sabel, Emilia
Holmlund, Ellen Nyberg, Elin
Nordström, Ellen Biskop, Ida
Riska, Tilde Junell
Nere från vänster: Nea-Liisa
Snåre, Amanda Skutnabba,
Moa Ainasoja, Ebba Hellman,
Jennifer Sundqvist, Ellen Kuru
Längst framme målvakten
Nea Forss

På bilden fattas Jessica Slotte och Emilia Bexar

FLICKOR 09–11
I år inledde vi fotbollssäsongen i slutet av januari då
vi började träna i idrottshallen. Ca tjugo flickor har sedan dess tränat tillsammans
en gång per vecka fram till
slutet av september. Under
säsongen har vi spelat träningsmatcher och deltagit i
Kokkola Cup och Next Year
Cup. Vi avslutade säsongen
med en kommunkarneval
tillsammans med Myran och
TUS. Flickorna har varit glada, ivriga och deltagit aktivt i
träningar och matcher.
Tränare Hanna Nyberg,
Martina Libäck-Granö och
Sandra Svenlin.

FLICKOR 11 OCH SENARE

Tränare: Marcus Nyberg
Hjälptränare: Tuija Honga

Spelare: Agnes Skogvall, Siri
Biskop, Astrid Karlström, Amanda
Fagernäs, Natalie Fröjdö, Frida Ny-

berg, Aliisa Honga, Stella Fröjdö,
Wilma Holmlund, Meya Karlström,
Lisa Slotte, Hedvig Abbors, Ebba

Granö, Lovisa Myrskog, Carolina
Nylund, Sara Tasco
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POJKAR 05-06
Säsongen 2019 har HBK D13
pojkar haft 16 registrerade
spelare, födda mellan 20052006. Vi startade träningarna i januari, en gång i veckan
i Nordea hallen samt en gång
per vecka i idrottshallen. Totalt har vi tränat 55 gånger
och spelat 27 matcher.
I distriktsserien spelade vi
i divison 2. Vi spelade många
jämna matcher som slutade i
uddamålsförlust och hade ett
par sämre dagar då siffrorna
blev lite större. Vi mötte ett
Jaro lag två gånger och lyckades vinna båda matcherna. Kokkola Cup blev lagets
enda turnering detta år och
där gick det mycket bättre än
ifjol. Alla matcher var jämna

16

och vi både vann, förlorade
och kryssade.
Vi har försökt att ha roligt
och inte ta det för allvarligt.
Två gånger blev vi filmade,
en hel träning i idrottshallen
samt en match i Kokkola Cup.

Det är en av spelarna som har
en egen tv serie och våra övriga spelare kunde sola sig i
rampljuset en liten stund. Regissören gav feedback att sällan har han sett så avslappnade och glada pojkar. Det var

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

ett bra betyg tyckte vi!
Laget har tränats av Peter
Fröjdö och Niklas Salo, Mikaela Hellman och Thea Snåre
har varit lagledare. Följande
spelare har deltagit: Isak
Hellman, Leo Snåre, Nour

Ebrahim, Axel Biskop, Andre
Holmbäck, Oscar Jimenez,
Vincent Fröjdö, Lukas Holmbäck, Isak Dahlbacka, Linus
Nynäs, Viktor Slotte, Elias
Fröjdö, Noah Skuthälla, Emil
Finnila, Joona Saaristo, Hugo
Käld, Rami Hadri.

Kronoby Vatten
och Avlopp

POJKAR 08-09
Detta är första året som vi har
haft ett gemensamt lag för
2008 och 2009 födda pojkar.
Redan i ett tidigt skede blev
det bestämt att vi i år satsar
på ett lag bestående av dessa
åldersklasser. Som mest har
14 st spelare deltagit på våra
träningar.
Vi kom igång ganska sent i
våras eftersom många av spelarna håller på med ishockey under vintern. Spelarna
har dock tränat flitigt och
vi har gjort en stabil säsong
med bra resultat. Vårt lag
består av skickliga individer
som alltid har roligt på fotbollsplanen och dessa killar
har den glöd och vilja som
behövs för att vinna jämna
matcher.
Vi har under året deltagit
i en vårturnering i Karleby,

distriktsseriespel, Kokkola
cup och Nejdens liga. Resultatmässigt har säsongen varit riktigt bra och vi har bl.a.
vunnit alla våra åtta matcher
i distriktsserien. Vi tog också
en fjärdeplats bland 26 lag
i Kokkola cup. Vi hade inte
riktigt marginalerna på vår
sida denna gång utan förlorade vår semifinal efter
straffdramatik.
Nejdens liga har gjort att vi
har haft matcher med jämna
mellanrum under hela säsongen. Vi har fått den jämnhet i spelschemat som de
flesta lag eftersträvar. Även
här har vi denna sommar
vunnit största delen av våra
matcher.
Nu blickar vi fram emot
kommande säsong. Tack

vare den nya konstgräsplanen kan vi nu även i Kronoby
bjuda på riktigt bra träningsmöjligheter för våra spelare.
Laget tränades av
Anders Lindqvist
Övre raden från vänster:
Alexander Biskop, Liam
Näse, William Lindvall, Philip
Åkerlund, Jacob Lindvall,
Casper Myrskog, William
Koivusalo.
Nedre raden från vänster:
Mohammed Alzoubi, Colin
Backnäs, Noel Lindqvist, Elias Lindqvist, Hugo Karlström.

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.kronobyapotek.fi
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POJKAR 10
11 pojkar har ingått i laget
i år. Vi inledde träningarna
i januari, tränade en gång
i veckan i idrottshallen under vintern. I april började
vi träna utomhus 2 gånger i
veckan och fortsatte så hela
sommaren. Vi har deltagit i
Fennia cup (onsdagskvällar
i Jakobstad), Jussis cup, Kokkola cup, Distriktsturneringar och kommunmästerskap.
Matcherna gick inget vidare
i början av säsongen, men
vi hade bra träningar under
sommaren och började vinna
matcher i slutet av säsongen.
Det har totalt blivit 35 matcher och vi har vunnit hälften
av matcherna och gjort hela
137 mål! Pojkarna har gjort
stora framsteg under säsongen och ser framemot nästa
säsong när vi spelar 8 mot 8.
Tränare: Jimmy Grankulla
Övre raden från vänster:
Max Sjölind, Theo Grankulla,
Winston Brännbacka, William
Ahlqvist, Oscar Junell
Nedre raden från vänster:
Theodor Holmlund, Salvatore
Tasco, Theo Skogvall, Einar
Björkfors, Vinnie Libäck
Målvakt: Hugo Granqvist

POJKAR 11-12
12 pojkar har ingått i laget
i år och laget har tränats av
Maria och Viktor Skutnabba.
Vi inledde våra träningar i
april och vi har tränat 2 ggr/
vecka. Våra mål med träningarna har varit att ha roligt,
träna grunderna i fotboll och
skapa ett intresse för fotbollen. Vi har tränat mycket teknik och också småspel i olika
former har vi satsat mycket
på. Vi har delat in oss mycket
i smågrupper på träningarna
så att alla skall få så mycket
bollkontakt som möjligt och
för att träningarna skall vara
effektiva. Pojkarna har haft
stor träningsiver och de har
varit väldigt motiverade på
träningarna.
Vi har deltagit med laget i
distriktsserien där vi vunnit
14 matcher och förlorat två
matcher. Utöver serien har vi
också deltagit i Jussi cup och
Kokkola cup i år med fina
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framgångar.
Pojkarna har utvecklats
mycket och vi har en fin och
rolig säsong bakom oss där
alla kämpat tappert varje
match från början till slut
och vi har alltid roligt både
på och utanför planen.
Uppe från vänster: Sindri
Forss, Leander Hästö, Atif
Dubloo, Hannes Lillsunde
Nere från vänster: Liam Lindqvist, Tim Skutnabba, Nils
Slotte, Milo Stor, Thor Porko,
Elton Hästö
På bilden fattas Arvid Dahlbacka
Maria och Viktor

POJKAR 13 OCH SENARE
Pojkarnas fotbollssäsong
drog igång i mitten av maj.
Träningarna har blandats
med lekar, olika fotbollsövningar samt naturligtvis
match i slutet av varje träning. Vi har övat på bollkontroll, passningar m.m.
Vi hann även spela två träningsmatcher mot 11/12
flickorna där vi kämpade på
riktigt bra och bjöd på ett
tufft motstånd. Träningarna
avslutades i september med
match mot föräldrarna där
pojkarna segrade överlägset.
13 ivriga pojkar har deltagit
flitigt i sommarens träningar och väntar redan på nästa
säsong.
Tränare: Tommi Grankulla
Övre raden från vänster:
Elias Nylund, Mohammad
Al-Abdulqader, Elliott Finne,
Ted Grankulla, Joel Manderbacka, Liam Grankulla, Theo
Holmlund, Tommi Grankulla.
Nedre raden från vänster:
Neo Forss, Kevin Nynäs,
Hannes Åbacka, Emir
Al-Abdulqader, Marius Hägg,
Melker Granö

PRISBELÖNTA JUNIORER 2019
FLICKOR 11 OCH SENARE
Träningspris: Frida Nyberg
Framstegspris: Wilma Holmlund

Framstegspris: Jessica Slotte
Bästa småplansspelare Ida Riska

POJKAR 08-09
POJKAR 13 OCH SENARE

POJKAR 11-12

Bästa anfallare: Filip Åkerlund
Bästa försvarare: Casper Myrskog
Träningspris: Jakob Lindvall
Framstegspris: Liam Näse

Träningspris: Atif Dubloo
Framstegspris: Thor Porko

POJKAR 06

Träningspris: Liam Grankulla
Framstegspris: Theo Holmlund

POJKAR 10
Träningspris: Einar Björkfors
Framstegspris: Hugo Grankvist

FLICKOR 09-10
Bästa anfallare: Ellinor Slotte
Bästa försvarare: Jennifer Holmbäck
Träningspris: Amanda Nynäs
Framstegspris: Elsa Näse

FLICKOR 07-08
Bästa anfallare: Ellen Nyberg
Bästa försvarare: Elilia Holmlund
Träningspris: Amanda Skutnabba

Bästa anfallare: Elias Fröjdö
Bästa försvarare: Andre Holmbäck
Träningspris: Emil Finnila
Framstegspris: Vincent Fröjdö
Bästa smålagsspelare Joona
Saaristo

FLICKOR 05
Bästa anfallare: Elena Hansell
Bästa försvarare: Ottiilia Sandkulla
Träningspris: Alva Svenlin
Framstegspris: Aada Kangas
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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

HOVSALA

BOLLKLUBB
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