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CORONAN TOG
NÄSTAN FOTBOLLEN
AV OSS

F

otbollsåret startade helt normalt och
flera lag hade börjat träna och vintern
gick snabbt. Men sen kom coronan med
covid-19 smittan och hela världen stannade. Månader gick, ingen fick träna tillsammans, skolorna övergick till distansundervisning
och ingen fick samlas med över 10 personer samtidigt. En dyster läsning, men såsmåningom så fick vi
börja träna och spela igen. Serierna startade i mitten av juni, men hade halverats, så de flesta lag hade
endast en enkel serie, alltså man spelade endast en
gång mot varandra istället för två ggr så är det vanliga.
HBK:s rep.lag hade fått fribiljett till div 4, och var
beredd att kämpa om nytt seriekontrakt, men tyvärr, endast en poäng fattades, och det blev till slut
en degradering till div 5 igen. HBK 2 igen hamnade
i en för svår grupp, div 6, och blev olyckligt sist i sin
grupp. Men ingen faller från div 6, så ingen panik.
Det skall finnas en grupp där man inte alltid behöver prestera utan i lugn och ro kan utvecklas och få
känna på att spela i ett seniorlag.
Damlaget hade i år fått en rejäl nytändning. Med
nya tränare och många unga återvändare kan vi ga-
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rantera att det spelas damfotboll länge framöver i
HBK. Dessutom hade de mycket publik under sina
matcher så fortsätt så!
Juniorlagen blir bara flera. Några cuper blev det
dock inte i år. Men några seriematcher har alla juniorlag fått. HBK har haft 5 flicklag och 5 pojklag
igång, sammanlagt 120 juniorspelare. Till föräldrarna vill jag bara påminna, att bry er om era barn
och stöd dem i all idrott positivt under matcher och
träningar.
Det mest roliga och fina som vi fått till Kronoby
och som HBKs spelare får njuta av är en väldigt fin
konstgräsplan, så tack Kronoby kommun för det.
Styrelsen tackar alla tränare, spelare och föräldrar, sponsorer och medarbetare som stöder och
utvecklar vår verksamhet, tack för detta korta fotbollsår. Vi får hoppas på att coronan försvinner till
nästa säsong!
Ett annorlunda fotbollsår till ända!.

STEFAN SVENLIN
HBKs ordförande 2020
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HBK 1

I

nför säsongen 2020 blev vi erbjudna en friplats i division 4.
Vi tog emot platsen vi erbjöds.
Vi visste att det skulle bli tufft
i division 4 men också en serie
med bättre fotboll.
Träningarna inledde vi i början av
januari med träning 3 gånger per
vecka, 2 gånger i Kronoby idrottshall och 1 gång i Nordea Areena i
Karleby.
Tyvärr så kom ju Coronakrisen
och ställde till det och vi blev tvungna att hålla paus i 2 månader.
I maj fick vi äntligen börja träna
igen på konstgräsplan. Det märktes också att konditionen inte var
på topp hos alla. Vissa hade tränat
mindre på egen hand under coronauppehållet.
Tyvärr tog också bollförbundet
beslutet att serien skulle spelas som
en enkel serie vilket betydde att vi
bara hade 11 matcher under säsongen.
Första matchen inledde vi borta
mot IK Myran där det blev storförlust. Kan nämnas att Myran tappade
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bara en poäng på hela säsongen.
Det märktes att vi inte var vana med
det högre tempot i fyran jämfört
med femman. I sin helhet blev årets
serie lite för tuff för vårt unga lag.
Lite otur hade vi i vissa matcher som
vi kunde tagit poäng i.
Tyvärr räckte vi inte till och vi blev
nästsist i serien vilket betydde att vi
föll ner till division 5 inför säsongen
2021.
Fastän vi inte klarat oss så bra har
pojkarna ställt bra upp på träningar
och matcher. Vi har i medeltal varit
15 spelare på träning. Vi har haft gemensamma träningar med HBK 2.
Nya spelare har vi fått med och
några spelare har gjort come back.
Positivt att vi haft 3 målvakter med.
I laget har 26 spelare spelat under
säsongen.
Laget har tränats av Tom Eklund
med hjälp av Stefan Svenlin.
Årets spelare Christian Wiss
Träningspris Jonas Eklund,
85/85 träningar.
Framstegspris Hugo Wikar

Följande spelare har spelat med HBK 1
Christian Nylund (come back) målvakt
Hugo Holmbäck målvakt
Joni Grankulla(ny) målvakt
Jonas Eklund
Pavel Storbacka
Joel Björklund
Gabriele Tasco
Martin Prest
Stefan Lillsunde
Petter Biskop
Linus Gripenberg
Robin Lillskrubb
Emil Snåre(ny)
Hugo Wikar(ny)
Rasmus Bjon,
Christian Wiss (lagets kapten)
Christian Hagnäs
Simon Snåre
Jonas Haga(come back)
Tomas Fröjdö
Victor Hongell
Lukas Gripenberg(come back)
Richard Rasmus
Tom Eklund
Perada Natthaphong
Mostafa Nouroozi

HBK 2

H

BK 2 hamna i år att ta
ett steg upp i seriesystemet, det blev ingen
div 7 , så vi fick ta en
plats i div 6, vilket betydde bättre och hårdare motstånd.
Det blev förstås bara en halv säsong
med 8 matcher. Serien började bra
med en vinst mot Myran 3, som
dock drog sig ur serien efter förlusten. Sen blev det idel förluster. Förstås är det roligare att vinna , men
viktigast att få spela och utvecklas
som spelare och som lag.
Vi har haft bra samarbete med
HBK 1 och deras spelare, så vi har
alltid haft tillräckligt med spelare,
hela 27 st har använts under säsongen. Vi har tränat varje vecka tillsammans med HBK1. Några matcher (4
st) blev det bara 1 mål s förluster,
den bästa machen var ändå mot FC
Ylivieska på konstgräset i Ylivieska,
med endast 12 spelare, 2-1 blev den
matchen.

Lagets målskillnad blev 8-29.
Lagets coach har Stefan Svenlin
varit med hjälp av HBK1 tränaren
Tom Eklund.
Lagets målskytt Blev Emil Snåre 4
mål, Banjar Chan och Rasmus Bjon
två mål var.
Årets HBK 2 spelare:
Den som samlade mest bollar var
dvs bästa spelare för för året är; Richard Rasmus 9 bollar, Joel Haga och
Hugo Holmbäck 8 bollar.
Årets nykomling, Joni Grankulla,
målvakt.
4 st spelare har deltagit i samtliga
8 matcher, Joel Haga, Banjar Chan,
Rasmus Bjon och Andre Holmbäck.
Årets HBK 2 spelare
Richard Rasmus
Årets nykomling
Joni Grankulla, som har
tillfört mycket med positiv attityd

Spelare på HBK 2 fotot
Fr.v. övre
Gabriel Tasco
Rickard Rasmus
Emil Snåre
Hugo Holmbäck
Joel Haga
Rasmus Bjon
Perada Natthaphong
Hugo Wikar
Banjar Chan
Nedre fr.v
Mustafa Nouroozi
Al-Abdulqader Abdullah
Joni Grankulla
Petter Biskop
André Holmbäck
Luca Tasco
Axel Biskop
Andra som spelat med
Tom Eklund
Simon Snåre
Jonas Eklund
Victor Hongell
Robin Lillskrubb
Christian Hagnäs
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HBK Damer
har gjort comeback!

D

amlaget i HBK är tillbaka efter en liten paus. I
Januari fanns förfrågan
om det blir något damlag 2020. Flera stycken
hade visat intresse bara det fanns
någon tränare. Anton Näse och Marlene Sjölind blev tillfrågade och nappade på uppdraget.
Under vårvintern hade vi inte så
stora förhoppningar om att det ens
blir ett lag då första träningen endast
hade 3 spelare på plats, men vartefter veckorna gick och damerna själv
värvade med fler spelare så ökade
antalet. Vi tränade under våren i Nordea hallen i Kokkola och på löpbanan
i idrottshallen i Kronoby. Senare när
vädret och COVID-19 tillät så flyttade
vi oss ut på den nya konstgräsplanen
I Kronoby och förståss på vår Hovsala
Plan. HBK Damer hade dessutom rekordmånga på träning den …. med
totalt 23 stycken. Vi tror nog det är
rekord för en damträning I HBK!
Säsongen I serien har gått sisådär.
Någon vinst men mest förlust. Ett av
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våra problem i laget var nog det att
vi inte spelat tillsammans tidigare,
många nya och flera från andra lag
som gjorde att det tog sin tid att hitta varandra och få en samspelt fotboll. Vi som tränare tycker laget har
utvecklats enormt från deras första
match då ingen riktigt visste hur
den andra spelade till att dom sista
matcherna briljera hur fin fotboll
som helst. Dock var inte målchanserna riktigt på vår sida så dom ska vi
jobba på till nästa säsong.
Under året har vi varit sammanlagt
25 spelare, vi spelade sammanlagt 10
seriematcher, 2 träningsmatcher och
vi samlades 46 gånger för träning.
Vi hoppas att under vintern kunna
forsätta tillsamans som ett lag även
om flera är ute på andra studieorter
och träna tillsammans. Vi hoppas på
ett lag även nästa säsong!
Årets Damspelare: Malin Lybäck
Träningspris: Isabelle Byskata
Framstegspris: Amanda Stor
Dampriset: Martina Libäck-Granö

HBK Damer
Uppe från vänster:
Lotta Emmes
Sandra Hellström
Nicoline Granbacka
Isabelle Byskata
Jannica Vertanen
Martina Libäck-Granö
Tina Kolppanen
Petra Gripenberg
Emelie Svenlin
Jenny Skuthälla
Ellinor Bäck
Nere från vänster:
Wilma Skuthälla
Ida Emmes
Amanda Stor
Camilla Storbjörk
Ronja Lopes
Madeleine Dahlbacka
Fanny Lillsunde
Jennie Lindvall
Sofia Storbjörk
Målvakt: Tuija Honga
Andra målvakt: Sofi Forsell inte med på bild
Tränare: Anton Näse och Marlene Sjölind

Kronoby YJ

H

östen 2019 föddes ide´n
om att bilda ett gemensamt lag för alla kommunens 2007 födda flickor
(18 spelare). Laget är verksam under TUS men spelar med namnet
Kronoby YJ. Tanken var att laget skulle
delta i Liiga Pohjoinen kvalet på vintern
men eftersom det var så få lag anmälda
så kvalificerade man sig direkt till själva serien, Liiga Pohjoinen. Träningarna
har ordnats ca 2-3 gånger i månaden
turvist i alla kommundelarna. I februari deltog laget i Helmicup i Karleby och
kom på en fin andra plats. P.g.a coronan blev Liiga Pohjoinen i år en enkel
serie med 4 turneringar (2 matcher /

turnering) och en enskild match (mot
KPV). I serien deltog 10 lag från Vasa-Jyväskylä-Joensuu i söder till Rovaniemi
i norr. I Liiga Pohjoinen blev saldot 2
oavgjorda matcher d.v.s 2 poäng. Målet
med säsongen var att få igång ett samarbete mellan alla kommunens föreningar. Det har vi lyckats med och flickorna
har tyckt att det har varit roligt. Utöver
att flickorna spelat i Kronoby YJ har de
också alla spelat med sitt eget lag (HBK,
IK Myran,TUS) i distriktsserien. Planeringen inför nästa säsong är redan på
gång och eventuellt blir det ett liknande samarbete för flickor födda 2008.

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

Paulina Forss (lagledare)

Logo valkoisella taustalla

Marine
Logo mustalla taustalla

Electronics
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HBK legenden
Bo Backnäs
minns de gamla
goda tiderna
av Susann Karlström och Carolina Lybäck-Forsbacka, 2006

För 59 år sedan dvs. 1961 grundades Hovsala
Bollklubb. Då var Bo Backnäs 15 år gammal. Bo
har varit aktiv i HBK och har haft olika uppgifter
i föreningen, som spelare, tränare och styrelsemedlem. Han poängterade att han själv inte var någon
av grundarna, utan det var några av hans kamrater
som var några år äldre, som tog initiativet till att
starta föreningen Hovsala Bollklubb. Den här intervjun med Bo gjordes 2006 av Susann och Carolina
och de gav honom tillfälle att minnas ochberätta om
hur det var i början av föreningsverksamheten

F

örr var det alltid tisdags- och fredagskvällar, som man
spelade fotboll på
Hovsala plan. Kanske var det så, att det inte
fanns så mycket annat att
göra på den tiden än att spela fotboll, så man kom som
man var, med den utrustning som man hade. Planen
fanns på samma ställe som
idag, men var på den tiden
en grusplan. Den första tiden
var man inte heller med i någon serie, utan andra föreningar eller byar kontaktades
och man kom överens om
när och var matcher skulle
spelas.
Bo kommer också ihåg att
det i början endast fanns ett
lag i HBK, seniorlaget, men i
och med att Håkan Vikström
kom till HBK 1968 började
också juniorverksamheten
så småningom ta fart. Bo tror
att fröet till Fair-Play-andan
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och -kulturen i HBK såddes
redan på den tiden och att
den förts vidare från generation till generation och från
spelare till spelare. Detta var
någon gång i slutet av 60-talet.
Jan-Henrik Bäck fungerade som tränare i början av
föreningens verksamhet. Bo
kommer ihåg att Bäck bodde
och arbetade i Jakobstad och
sträckan mellan Kronoby
och Jakobstad kändes längre på den tiden, speciellt om
man inte hade någon bil att
färdas med. Det hade inte
Jan-Henrik, utan han åkte
alltid buss fram och tillbaka de dagar laget hade träningar. Bo som då själv satt i
HBK-styrelsen kommer ihåg
att man då tog ett enhälligt
styrelsebeslut om att betala
tränarens bussbiljetter. Så
kunde tränararvodet se ut på
den tiden.
En episod som Bo särskilt

kommer ihåg utspelade sig
sommaren 1968, när HBK
spelade en avgörande match
i Lappo om vem som skulle
degraderas till div. 5.
Denna match var Håkan
Vikströms första match i
HBK. Dramatiken var stor under matchen och dessutom
ösregnade det. HBK gjorde 4
mål, varav endast 1 godkändes av domaren, och Lappoborna protesterade mot
att Håkan spelade med HBK,
eftersom han tidigare under
säsongen hade representerat
GBK. Håkan hade dock haft
ett tillräckligt långt uppehåll
från spelandet i GBK, vilket
reglerna krävde, så han deltog helt lagligt i matchen.
HBK vann i alla fall med 1-0
och hade säkrat sin plats i
div. 4 för följande säsong.
Bo Backnäs har tillsammans med HBK deltagit i
fotbollsresor både till Norge
och till Lövånger i Sverige.
Dessa resor, liksom fotbollsutrustningen, var spelarna
tvungna att betala själva.
Men när de samlade in pengar till föreningen gjordes
det främst genom medlemsavgifter och ordnande av
danser vid Hästöskatan. På
den tiden var det ju lördagskvällarna som var vigda åt
dans, men det blev ju inte
alltid som man hade tänkt
sig. En sommar när vi ordnade dans vid Hästöskatan var
det storm så det stod härliga
till, därmed hade vi inte så
många inbetalande heller,
på sin höjd 6-8 personer. Då
gick vi nog på minus, där rök
nästan en hel årsbudget.
Bo berättar vidare att det
var ishockey som gällde under vintrarna. Möjligtvis
kunde man ha löpträning utomhus när snön hade smält
bort, men någon fotboll rörde man nog inte under vinter
halvåret.
Det var i och med att man
byggde högstadiet i Kronoby
centrum som vi också började träna fotboll året runt, tidigare hade det inte funnits
någon lämplig träningslokal. Det var Håkan som tog
initiativet till att aktivera oss
under vinter halvåret.
Spelpositionerna
och
uppställningen på plan såg
ju inte heller ut som de gör
idag, minns Bo. Då hade man
två backar, tre spelare som
man kan kalla halvbackar;
centerhalv, vänsterhalv och
högerhalv. Dessutom hade
man högerytter, högerinner, center, vänsterinner och
vänsterytter. Själv spelade Bo
främst inner. Man kan ju nog
kalla spelet anfallsbetonat,
i alla fall släppte vi nog in

många mål, skrattar Bo.
Matchtempot är också en
sak som Bo reflekterar över
att ha förändrats med tiden.
När motståndaren tog ner
bollen måste man vänta tills
han hade kontroll över den,
och först då kunde man börja pressa honom. Om man
inte lät honom ostört ta bollen under kontroll visslade
domaren för frispark.
Det där med domarna var

också en sak som var annorlunda förr. Offside-regeln
fanns nog redan då, men
oftast var det bara någon ur
publiken som sprang bredvid på linjen och viftade med
en vit näsduk när han tyckte
att det var offside. Rune Söderman är den enda Kronobybo som Bo kan komma
ihåg att fungerade som domare på den tiden.
Det som Bo minns bäst att

han varit med och tagit beslut om inom HBK, är färgen
på föreningens dräkt. Det
har alltid varit grönt och vitt
från början, men jag kommer ihåg att jag röstade på
svart-vit. Den färgen hade
JBK och jag tyckte att de hade
så fina dräkter.
Maj-Lis Vibäck sydde de
första speldräkterna åt HBK
på 1966 eller 1967. Det var
Bruno Stor som stod modell

för dessa och han var stor i
växten i jämförelse med mej.
Redan på den tiden var jag
liten till växten. När jag satte
på mej skjortan var det nätt
och jämt så siffran 7 syntes
på ryggen, så stora var skjortorna, minns Bo och skrattar.
Vi tackar Bo Backnäs för
hans jobb genom åren i föreningen HBK!
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Foto: Andrea Lindvall
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Foto: Johan Granlund

3 frågor

Vi bryr oss om din ekonomi.

TINA KOLPPANEN
lagkapten i HBK damer

010 4004 100 • info@norlic.fi • www.norlic.fi

1. Finnas som stöd för hela laget. Rättvis.
Låg tröskel att framföra sina åsikter.
2. Buffon
3. Som E-junior vinna guld i Kokkola cup.

1. Hur tycker du en bra
lagkapten bör vara?
2. Vem är din idol inom fotbollen?
3. Ditt roligaste fotbollsminne.

Boka festen hos oss!
Födelsedag? Julfest?
Bastukväll?

06 8231000

CHRISTIAN WISS
lagkapten i HBK 1

1. Föregå med gott exempel. Låta alla
lagkamrater bli hörda. Peppa och hålla
humöret uppe.
2. Van Dijk och Maguire.
3. Oravaiscup som 12 årig junior,
minns allas glädje.
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P14 pojkar
2005- 2007

D

etta lag har hållit ihop
sedan 2011 med något
undantag de första
åren när vi ibland bestod av 06/07 födda
eller också 05/06 födda. De första
åren innan vi deltog i seriespel hette laget småstjärnorna och bestod
av både pojkar och flickor. Sedan
2015 har laget bestått av 05, 06 och
07 pojkar. I år var det meningen att
vi skulle börja spela på fullstor plan,
11 mot 11. Vi visste att vi knappast
skulle ha tillräckligt material för
att kunna spela på fullstor plan så
vi sökte samarbete med en annan
klubb.
Under vintern var det 4-5 spela-

re som tränade med GBK men när
coronan bröt ut så blev det tvärstopp och senare på försommaren
så fanns inte samma intresse kvar
längre. Vi beslöt då att vi har bara
ett hobbylag i år som tränar en gång
i veckan och försöker få någon träningsmatch ibland. Dessutom har
några spelare från laget både spelat
och tränat med seniorlaget HBK2.
När vi även lyckades få speltid i PeFF
för tre av de mest intresserade av 07
födda så blev det inte så dåligt sist
och slutligen.
Precis som förr om åren så har det
viktigaste varit att vi ska ha roligt
och alla ska få vara med.

HBK:s P14 pojkar
Laget uppe från vänster:
Leo Snåre
Andre Holmbäck
Axel Biskop (försvarspris)
Nour Ebrahim
Elias Fröjdö
Lukas Holmbäck
Nere från vänster:
Hugo Käld
Joona Saaristo
Isak Hellman (träningspris)
Viktor Slotte (framstegspris)
Noah Skuthälla (anfallspris)
Liggande:
Emil Finnila
Borta från bilden:
Linus Nynäs
Isak Dahlbacka
Tränare: Peter Fröjdö
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Pojkar 2008-09

Ä

ven detta år har vårt lag
bestått av spelare födda
2008 och 2009. Liksom
övriga lag inom föreningen kom vi igång
sent med träningen i våras, detta
eftersom vi var tvungna att följa de
regler som fanns på grund utvecklingen av Covid-19 i vårt land. Lagträningen var förbjuden men våra
pojkar hade nog ändå otaliga timmar med individuell träning vid vår
fina konstgräsplan.
Vi är ett väl sammansvetsat lag
som alltid ger allt på planen. Vi försvarar som ett lag och anfaller som
ett lag. Dessutom har vi individuellt
skickliga spelare som klarar av att
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avgöra jämna matcher till vår fördel.
I år har vi inte deltagit i någon cup
utan vi har istället enbart satsat på
seriespel. Säsongen har känts väldigt kort och vi har endast spelat 10
st matcher. Vi har spelat flera jämna
matcher och det är ju då som man
utvecklas som spelare som mest.
Träningspris: Noel Lindqvist
Framstegspris: Emil Hahtokari
Pris för anfallare: Elias Lindqvist
Pris för försvarare/målvakt: William Koivusalo
Föreningens bästa pojkspelare på
småplan: Casper Myrskog

Pojkar 2008-09
Övre raden från vänster:
Philip Åkerlund
William Koivusalo
Jacob Lindvall
Casper Myrskog
Liam Näse
Nedre raden från vänster:
Colin Backnäs
Emil Hahtokari
Noel Lindqvist
Salvatore Tasco
På bilden saknas
Elias Lindqvist
Alexander Biskop
Mohammed Alzoubi   
Tränare:
Anders Lindqvist

Pojkar 2010-11

I

nför den här säsongen slog vi
ihop 2010-2011 födda pojkar
till ett lag eftersom 2010:orna
började spela på stor plan 8
mot 8. Vi började träna i januari men pga Corona restriktionerna tvingades vi avbryta säsongen
innan den knappt börjat. Mellan 8
mars och 17 maj hade vi uppehåll.
Vi har som mest varit 16 pojkar
på träningarna. Eftersom vi är så
många så började Gabriele Tasco
hjälpa till med träningen av laget.
Vi har tränat 2 gånger i veckan och
vartefter säsongen pågick började
laget spela bättre ihop. Vi har deltagit i distriktsmästerskapen, nejdens
liga, kommunmästerskapet samt

några träningsmatcher. Totalt har
det blivit 29 matcher. Vi har vunnit
15 matcher och spelat två oavgjorda. Målskillnad 113-84 till vår fördel.
Pojkarna har gjort stora framsteg
och vi ser framemot nästa säsong.
2010
Framstegspris Max Sjölind
Träningspris William Ahlqvist
Mv Anfallare Salvatore Tasco
Mv Försvarare Theo Grankulla
2011
Framstegspris Atif Dubloo
Träningspris Tim Skutnabba

Pojkar 2008-09
Övre raden från vänster:
Max Sjölind,
Theodor Holmlund,
William Ahlqvist,
Theo Grankulla,
Hugo Granqvist,
Salvatore Tasco,
Atif Dubloo
Nedre raden från vänster:
Einar Björkfors,
Theo Skogvall,
Nils Slotte,
Liam Lindqvist,
Oscar Junell,
Leander Hästö,
Tim Skutnabba
Saknas på foto:
Vinnie Libäck,
Milo Stor
Tränare: Jimmy Grankulla,Gabriele Tasco
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Pojkar 2012-13

S

äsongen 2020 startade i
början av juni. Vi har tränat
en gång per vecka på konstgräset med så gott som alla
på plats varje gång.
Träningarna har blandats med
olika passningsövningar, bollkontroll och en hel del spelande. Vi har
betonat ord som lagsport, medspelare och ha roligt!
I år deltog vi i Fennia Cup i Jakobstad med match på onsdagskvällar
(juli - augusti) i Jakobstad. Totalt
spelades 9 matcher varav 5 vinster,
3 förluster och 1 oavgjort. Dessutom har vi spelat ett antal tränings-

matcher mot HBK, EIK, GBK och Myran med en kämpaglöd som heter
duga. Det ordnades även kommunmästerskap i slutet av augusti med
rysligt spännande matcher. Sedvanligt avslutades säsongen med match
mot föräldrarna.
Laget har gjort enorma framsteg i
matchvana och det har varit ett sant
nöje att få se alla spelare utvecklas
denna sommar. Vi ser framemot säsongen 2021.
Träningspris: Liam Grankulla
Framstegspris: Hannes Lillsunde

Pojkar 2012-13
Övre raden från vänster:
Joel Manderbacka
Ted Grankulla
Neo Forss
Liam Grankulla
Theo Holmlund
Nedre raden från vänster:
Elton Hästö
Thor Porko
Sindri Forss
Arvid Dahlbacka
Hannes Lillsunde
Saknas på bild:
Emil Skogvik
Tränare:
Tomas Porko och Tommi Grankulla

Flickor 2005-06

H

BKs F05 har haft 19
spelare säsongen
2020. Laget bestod
av samma spelare
såsom året innan och dessutom kom Isabella
Mattsson med och förstärkte
laget ytterligare. Träningarna
inleddes i november och laget
tränade i Nordea arena samt i
Ådalens skola där vi varierade
bollträningarna med boxersice
en gång i veckan under vintern.
I april kom Corona avbrottet
och spelarna hade träningsprogram som gjordes individuellt.
Det gav oss en bra grund så att
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vi var beredda när serien körde
igång ganska snabbt efter att träningar och matcher igen tilläts.
Laget har deltagit i distriktsserien för 05 flickor. På grund av att
det finns så få flicklag i distriktet
slogs serien ihop med 06 födda.
Det blev en serie med många
lokala lag men nivån var tyvärr
varierande. Vi spelade totalt 13
matcher i serien och det resulterade i 13 segrar med målskillnaden 89-6. Vi tappade alltså inga
poäng under hela säsongen!
Man kan se att laget börjar vara
samspelt, vissa har tränat tillsammans i 9 år så ett visst mönster

syns i vårt spel. Många spelare
har varit med ända från början
och totalt har laget haft ca 650
samlingar under dessa 9 år.
Tanken var att laget skulle delta i Stockholm Football cup och
det hade vi sett fram emot. Tyvärr så inhiberades turneringen
liksom Kokkola cup så därmed
blev det inga turneringar alls
denna säsong. Laget har ju goda
erfarenheter från tidigare års turneringar så besvikelsen var verkligen stor.
Laget har som sagt gjort en
otroligt bra säsong och alla har
tränat bra. Nu är det igen samma

situation som efter förra säsongen, ingen vet hur nästa säsong ser
ut. Spelarna är i den åldern att
det blir spel i b-juniorernas serie
nästa säsong.
Mattias Ainasoja
Tränare
Mest värdefulla anfallare:
Isabella Mattsson
Mest värdefulla försvarare:
Tia Kronqvist
Träningspris: Agnes Wikar
Framstegspris: Esther Granholm

Flickor 2007-08

T

räningarna inleddes redan innan årsskiftet inne
i idrottshallen. Fr.o.m.februari utökade vi träningsmängden till två gånger
per vecka.I laget har det ingått 14 st
flickor i år och laget har tränats av
Tuija Honga, Paulina Forss och Maria
Skutnabba.
I februari deltog vi med flickorna
i Helmi cup. Vi var obesegrade ända
till finalmatchen som blev en riktig
rysare. I finalen mötte vi VPS och efter en mycket jämn drabbning slutade matchen 0-1. Vi fick med oss hem
en fin silverpokal vilket vi får vara
väldigt stolta över.
Som med alla andra lag blev det
ju ett uppehåll mellan mars-maj och
flickorna tränade på egen hand och
höll upp konditionen med egna övningar och sen då vi började träna
i mitten av maj igen körde vi på för
fullt med tre träningspass per vecka.
Ivriga spelare och tränare som var
motiverade till max. Vi har mestadels tränat och spelat nästan alla
hemmamatcher på konstgräsplanen
i sommar.
Vi har deltagit i distriktsserien för
-07 födda i sommar. Det har visat sig
i sommar att 07-serien varit rätt nivå
för oss trots att merparten av vårt
lag består av 08-födda (10 st – 08, 3

st -07 och 1 st -09). Vi håller en hög
nivå och spelmässigt och tekniskt
har vi absolut hört till de bästa lagen
i denna serie. Vi är ett skickligt lag
som bjuder på ett riktigt finlir då vi
är igång och samspelet har också i
sommar utvecklats enormt mycket.
Matcherna har varit väldigt jämna
och det har blivit två vinster, två oavgjorda och tre förluster och det gav
oss en plats i den nedre slutserien. Vi
slutade på en andra plats i den nedre
slutserien där vi vann tre matcher
och förlorade en.
I september deltog vi i Syysturnaus
i Lohtaja där vi knep en fjärde plats
efter en spännande bronsmatch som
slutade med en uddamålsförlust.
Vi kan se tillbaka på en fin säsong
och detta spelskickliga lag har gått
framåt otroligt mycket också i år på
alla områden. Nu tar vi en liten paus
och sen kör vi igång igen och siktar
in oss på säsongen 2021.
Träningspris: Nea Forss
Framstegspris: Fanny Sabel
Bästa anfallare: Ebba Wikar
Bästa försvarare: Nea-Liisa Snåre
Årets småplansspelare flickor:
Ellen Biskop

Flickor 2007-08
Övre raden från vänster:
Ebba Wikar
Ida Riska
Nea-Liisa Snåre
Elin Nordström
Tilde Junell
Emilia Holmlund
Ellen Nyberg
Nedre raden från vänster:
Jennifer Sundqvist
Ebba Hellman
Amanda Skutnabba
Fanny Sabel
Ellen Biskop
Längst framme:
målvakten Nea Forss
På bilden fattas
Moa Ainasoja
Tränare:
Maria Skutnabba, Paulina Fors, Tuija Honga

TRANSPORT
KRONOBY-FINLAND

Tfn 040 5804 565
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Flickor 2009-10

T

räningarna inleddes i mitten av
juni. Sammanlagt 16 flickor har ingått i laget. Niklas Honga har fungerat som tränare och Gunilla Nynäs
som lagledare. Isak Hellman har varit med som hjälptränare samt Nea Forss och
Tuija Honga har hållit i trådarna vid ett par
träningstillfällen.
Från början av säsongen låg vi långt efter
våra motståndare i träningen och vi har jobbat hårt för att komma ikapp. Fokus har inte
legat på resultat utan på att utveckla spelarna
och spelet samt att behålla den goda lagandan.
Vi har deltagit i T11-distriktsserien och Nejdens liga med många förlustmatcher. Vi har
spelat träningsmatch mot GBK och LOVE. Vi
har tränat intensivt och kan konstatera att
även förlustmatcher är träning. En av lagets
starka sidor är att oberoende hur många mål
vi legat under så har vi ändå kämpat och gett
allt ända till slutet av varje match.
Några av flickorna var med på FTC, First
Touch Camp. Ett fyradagars läger som ordnades av FRJ (Fotbollsregionen Jakobstad) i
mitten av juli på konstgräsplanen i Kronoby.
Tema på lägret var fotbollsspelarens första beröring som i dagens fotboll har stor betydelse.
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När, var, hur och varför är frågor som man tillsammans sökte svar på med olika drill-, spel-,
och avslutningsövningar. Det var ett väldigt
lärorikt läger och vi fick massor av träningsidéer därifrån.
En av sommarens höjdpunkter var när vi i
början av september spelade mot PEFF i Nejdens liga och fick vår första vinst. Lyckan var
total för äntligen började den intensiva träningen ge resultat. Vi deltog i en endags turnering i Maxmo som ordnades av Norrvalla
FF2010. Där spelade vi fyra mycket jämna
matcher.
I september var vi med på Lohtaja Syysturnaus där vi också spelade riktigt bra och
kom på en tredje plats och kom hem med
en brons-medalj. Kommunmästerskap har vi
spelat mot IK Myran och TUS. Där blev resultaten så jämna de bara kunde bli då alla matcherna slutade oavgjort (2-2, 4-4, 2-2).
Denna fotbollssommar har varit mycket lärorik och intressant för oss alla. Vi har utvecklats både individuellt och som lag. Vi har hittat våra platser och fått till ett riktigt bra spel.
Nu ser vi framemot nästa säsong.
Bästa anfallare: Olivia Mether
Bästa försvarare: Iris Andtbacka

Träningspris: Wilma Grankulla
Framstegspris: Celine Bexar

Flickor 2009-10
Övre raden från vänster:
Niklas Honga tränare
Olivia Mether
Wilma Grankulla
Vilma Hästö
Elsa Näse
Iris Andtbacka
Jennifer Holmbäck
Gunilla Nynäs lagledare
Nedre raden från vänster:
Ellinor Slotte
Katrina Dahlbacka
Celine Bexar
Filippa Kuru
Lovisa Nyberg
Amanda Nynäs
På bilden saknas:
Clara Bränn
Emilia Riska
Tuva Forsbacka
Ellen Aho
Tränare:
Niklas Honga, Diana Bränn,Tuija Honga
och Gunilla Nynäs

F l ickor
2011-13

L

aget började träna första juni, en gång i veckan. Träningsmatcher mot Hbk pojkar samt mot
äldre Hbk flickor, resultaten har varit lite varierande. Även 2 träningsmatcher har spelats mot
Myran flickor i samma ålder.
En turnering spelades i år i Lohtaja, syysturnaus. 4
matcher, 3 förluster och 1 vinst.
Årets träningspris: Ebba Granö
Framstegspris: Amanda Fagernäs

Flickor 2011-13
Övre raden:
Wilma Holmlund
Frida Nyberg
Siri Biskop
Sara Tasco
Lovisa Myrskog
Ebba Granö
Nedre raden:
Astrid Karlström
Aliisa Honga
Agnes Skogvall
Meya Karlström
Stella Fröjdö
Saknas på bilden:
Amanda Fagernäs, Lisa Slotte
Tränare: Marcus Nyberg

Flickor 2014-15
Sommarens yngsta fotbollsspelare, flickor födda 2014 och 2015. Flickorna har tränat
tillsammans med sina föräldrar en gång i veckan.
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SK Trans Ab Oy
Torgarevägen 21
68500 KRONOBY

0400 398203

Kenneth Storbjörk

www.teritalot.fi  020 768 0411

Fastighetsservice och Begravningsbyrå

STRANDVALL

LAXSTRÖM
LAXSTRÖM
0400-862 261 Göran
040-7237 518 Margareta

Fysioterapi Storbacka

Krister Storbacka
Fysioterapeut, NDT Bobath-terapeut
Tfn 050 5875631
www.fysioterapistorbacka.fi

Lillsunde
Transport Ab
Tfn 0400 867 307

Sähkösinkitys, metallityöt

LAXSTRÖM
Sähkösinkitys, metallityöt
Elförzinkning, metallarbeten
LAXSTRÖM
Elförzinkning, metallarbeten

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