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Fotbollen har rullat
i 60 år i Kronoby
DET VAR EN JANUARIKVÄLL för 60 år sedan som en
grupp fotbollsintresserade pojkar bestämde sig för att grunda en egen fotbollsförening i Hopsala by i Kronoby.
Denna förening har hållit igång fotbollsverksamheten i
Kronoby kommundel alltsedan starten 1961. Utvecklingen
har varit enorm. Först handlade verksamheten inom HBK
endast om manliga spelare, efter några år bildades några
juniorlag. I början av 1970-talet kom knatteserien med i
verksamheten. Flickorna började visa intresse för fotbollen i mitten av 1980-talet. En fotbollsskola startades 1991
och har sedan dess präglat HBK:s tekniska spel, som alltid
förknippats med vår verksamhet. Teknikträningen inför teknik-DM startade och föreningen har fått många medaljer på
1990-talet. Juniorverksamheten hade sin storhetstid i slutet
av 1990-talet, med långt över 200 juniorspelare.
Juniorlagen började besöka olika cuper och fick spela mot
nytt motstånd, vilket alltid är motiverande. Kokkola-cupen
har varit väldigt populär för våra juniorlag, även med viss
framgång under åren.
Idag har vi de bästa tänkbara förutsättningarna att spela
fotboll. Tre fotbollsplaner under sommaren och en idrottshall på vintern. Det hade inte de pojkar som startade vår
förening för 60 år sedan, men ändå såg de fram emot en
härlig sommardag att få ta på sig fotbollsdojorna och cykla
till planen för att spela fotboll med sina kamrater. Skillnaden
till idag är, att idag cyklar man inte till en fotbollsmatch, utan
alla åker bil till träning och match.
Seniorlaget kom sig upp till div 3 (1988) och blev ett stabilt div 3-lag. Ett år fick vårt HBK-lag också prova på div 2,
men för det mesta har det handlat om en plats i div 3 eller
div 4. I år spelade faktiskt HBK-laget i div 5, även så i nästa år.
Under 60 år har väldigt många olika personer, tränare,
spelare, styrelseledamoter, juniorer, föräldrar, sponsorer fått
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ta del av denna underbara lek med bollen, alla på sitt sätt
och ingen att förglömma. Alla minns säkert något av vad de
presterat med något HBK-lag under sin tid som spelare, tränare, förälder osv. Ett är säkert, utan de grön-vita dräkterna
skulle inte Kronoby vara det som det är idag.
HBK 2021 lever sitt liv, ett seniorlag i div 5. På juniorsidan
har vi haft 4 pojklag och 4 flicklag. Ett samarbete i Kronoby
kommun har gjort att de juniorer som spelar 11 mot 11 spelar i ett Kronoby YJ lag och kan därmed delta i högre serie.
Kronoby YJ 07-08 flickor kvalificerade sig till slutspel i Eerikkilä bland de 16 bästa lagen i Finland. Detta samarbete har
främst ägt rum på flicksidan, men skall till nästa år utvidgas
med pojkjuniorer.
Vår förening har sportsmässigt och ekonomiskt klarat sig
bra under året, trots att covid-viruset härjat i vår byggd även
i år.
Den senaste ordföranden tackar också härmed för sig,
han startade fotbollspelandet på Vikströms gårdsplan, bodde några år som granne med Azteca stadion och startade sin
fotbollskarriär som D-12 junior. Debuterade 1979 i A-laget,
som 15-åring, och rörde bollen 2 gånger under den matchen
mot Evijärvi. Efter det har det blivit ca 250-300 matcher med
HBK. Hans yrke ledde honom in på tränarbanan, först som
juniortränare och sedan 11 år som ansvarig seniortränare.
Dessutom har han varit med i styrelsesammanhang de senaste 25 åren. Nu kommer denna sejour att ta slut i och med
denna säsong och yngre förmågor får ta över.
Tack för allt som fotbollen i Kronoby och HBK gett mig!
Med vänliga fotbollshälsningar
Stefan Svenlin, ordförande 2021
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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
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Hovsala Bollklubb
grundas
Det hände för länge sen,
den 26.1. 1961 då bildades
Hovsala BollKlubb.
”Vi undertecknade bildar härmed Hovsala Bollklubb benämnda förening,
vars uppgift är att befrämja
bollsport i Kronoby socken,
verka för en sund och nykter
idrottsanda och gott kamratskap…”.
Det var 13 st fotbollsintresserade Kronoby-bybor
som beslöt att den 26.1.1961
bilda vår nuvarande fotbollsförening HBK.
Redan på 1950-talet fanns
i Hopsala så många pojkar
som var intresserade av
fotboll att det räckte till 2
fullständiga lag. Inom IK
Kronan spelades också fotboll på den tiden med flera
lag. Intresset i Kronoby var
som sagt livligt. Det började växa fram ett intresse
att bilda en specialförening
för fotbollen, vilket skulle
garantera en stabilare verksamhet, än att verka under
en sektion inom idrottsklubben. Så resonerades bland
pojkarna i Hopsala. Många
pojkar sysslade med flera
olika fritidsaktiviteter, bl.a.
skidlöpning (Britas-spelen),
men fotbollen, kung Fotboll, började snabbt dominera.
Pojkarna samlades ofta
på tisdags- och fredagskvällarna för att spela och
träna på grusplanen i Hovsala. Det var främst Kransas
Olof som ställde upp för att
skjutsa pojkarna till olika
matcher. De satt oftast på ett
öppet lastbilsflak. Många

duster utkämpades på fotbollsplanerna i byakamperna. Larsmopojkarna var en
svår, men intressant motståndare. Matcherna ordnades med kort varsel, då man
såg att vädret skulle bli fint.
Ibland fick man korta av
arbetet i ladugården för att
hinna med till en match.
Det arbetades intensivt
med att få en bra fotbollsplan i Hovsala. Många
talkotimmar gick åt till
att köra fyllnadsjord från
Vikbäcken. Perhoskogen
(=samfälligheter vid Korp-

holmen) fick stå för virket
till servicehuset.
Förenings namn blev en
svår nöt att knäcka, många
förslag framfördes, men
då inget neutralt namn dök
upp, så ansågs namnet Hovsala Bollklubb som bästa
alternativet. Första tiden var
enbart Hovsalapojkar med,
men så småningom kom
intersserade med också från
andra byar.
Fotbollsplanen i Hovsala
var rätt smal under de första
åren, ca 40 x 85 m, men förstorades så småningom till

55 x 95 m. Målnäten saknades länge men det fanns
alltid publik bakom målen
som kunde intyga att bollen
gått i mål. Det var sällsynt
att någon klagade på domaren. Publiken under matcherna kunde ofta uppgå till
över 100 personer och
stämningen var alltid god.
Det var roligt redan då med
fotbollen.
Redan under det första
styrelsemötet beslöts att
förening skulle spela med
grön speltröja och vita
byxor med grönvitrandiga

strumpor. Den grönvita färgen hör tätt ihop med föreningen än idag.
HBK:s första tränare
Jan-Henrik Bäck, arbetade på skifteskansliet. Han
lärde pojkarna taktiskt hur
man spelar med två spetsar
i anfallet. Tränaren var väldigt imponerad över vilken
talang som fanns i Henrik
Högnäs, som spelade lika
bra barfota som med skor.
Skulle han ha tränat mera,
så kunde han jämföras med
den tidens främsta spelare
i Finland, nämligen Aulis
Rytkönen.
Under de följande åren
fäster föreningen också en
stor vikt vid sociala aktiviteter kring fotbollsverksamheten. Man bygger klubbhuset vid Hovsalaplan och
öppnar därmed kioskverksamheten, samt vidare ordnar danstillställningar vid
Hästöskatan.
De idrottsliga målsättningarna är inte direkt så
klart utstakade, som man
kunde tänka sig, nämligen
ärendet att delta i distriktsserien behandlades 3 gånger, förrän man kom till ett
beslut med slutna sedlar.
Det blev ett positivt beslut
och föreningen började
snart spränga byagränserna
och grannbyns pojkar, Norrbypojkarna kom med t.o.m.
i styrelsen. Klubben övertar
nu all fotbollsverksamhet i
Kronoby och utvecklingen
går nu i snabb takt.
Allt detta skedde fram till
början av 1970-talet.

HBS:s första match i Lappo
15.5.1967. Förlust 3-0
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Herrar Storvall,
Dalhnäs, Backnäs
Bäck, Storbjörk och
Haga planerar fotbollssäsonen -67

STYRELSESAMMANSÄTTNING 1961-1975
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961

ORDF.

Bo Bjondahl
Bo Bjondahl
Bo Bjondahl
Bo Bjondahl
John Wikar
John Wikar
John Wikar
John Wikar
John Wikar
Sten Dahlbacka
Rune Söderman
Henrik Dahlnäs
Rune Söderman
Nils-Erik Wise´n
Nils-Erik Wise´n

VICEORDF.

Jarl Haga
Jarl Haga 		
Jarl Haga 		
John Wikar
Bo Bjondahl
Bo Backnäs
Per Gripenberg
Lars Boholm
Lars Boholm
Ralf Storbjörk
John Backnäs
John Backnäs
Nils-Erik Wise´n
Ralf Hummel
Ralf Hummel

SEKR.		

Håkan Vikström
Håkan Vikström
Håkan Vikström
Håkan Vikström
Håkan Vikström
Håkan Vikström
Torolf Storvall
Torolf Storvall
Torolf Storvall
Torolf Storvall
Torolf Storvall
Torolf Storvall
Torolf Storvall
Torolf Storvall
Torolf Storvall

KASSÖR

Alf-Erik Hagvik
Alf-Erik Hagvik
Alf-Erik Hagvik
Per Gripenberg
Per Gripenberg
Per Gripenberg
John Storvall
John Storvall
John Storvall
John Storvall
John Storvall
John Storvall
John Storvall
John Storvall
John Storvall

MEDL..

U-E Levander, Charles Snåre, Bengt Krook
U-E Levander, Charles Snåre, Kjell Byskata
Bo Backnäs, Kjell Vestö, Kjell Byskata
Bo Backnäs, Sven-Erik Riska, Jarl Haga
Bo Backnäs, Sven-Erik Riska, Leif Sabel
John Backnäs, Sven-Erik Riska, Håkan Krook
Håkan Vikström, Bo Backnäs, Bo Bjondahl
Håkan Vikström, Bo Backnäs, Bo Bjondahl
H. Stranden, Göran Björkgård, S-O Riska
Bo Backnäs, Göran Björkgård, T. Haga
Bo Backnäs, Göran Björkgård, Ralf Storbjörk
Bo Backnäs, Ralf Storbjörk, Rune Söderman
Henrik Dahlnäs, Rolf Spikbacka, JohnBacknäs
Henrik Dahlnäs, Rune Söderman, Ralf Storbjörk
Henrik Dahlnäs, Rune Söderman

TRÄNARE 1961-1989

HBKS TRÄNARE 1990-2021

1989 HBK I div.3 Michael Käld/Alf-Erik Hagvik
1988 HBK I div.4. Michael Käld
1987 HBK I div.4. Michael Käld
1986 HBK I div 4. Michael Käld/ Alf-Erik
Hagvik/Peter Nygård
1985 HBK I div 4. Håkan Vikström
1984 HBK I div 4. Håkan Vikström
1983 HBK I div.4 Håkan Vikström
1982 HBK I div.4 Kari Mars
1981 HBK I div.4 Kari Mars
1980 HBK I div.4 Håkan Vikström
1979 HBK I div 4. Alf-Erik Hagvik/Allan Björkgård
1978 HBK I div 4. Håkan Vikström/ Michael Käld
1977 HBK I div 4. Håkan Vikström
1976 HBK I div 4. Håkan Vikström
1975 HBK I Distriktsserie Bo Backnäs/
Håkan Vikström
1974 HBK I Distriktsserie Michael Käld

1973 HBK I Distriktsserie Sven-Erik Riska
1972 HBK I Distriktsserie Håkan Vikström
1971 HBK I div 4. Håkan Vikström
1970 HBK I Håkan Vikström
1969 HBK I Håkan Vikström
1968 HBK I div 4. Håkan Vikström/
Jan-Henrik Bäck
1967 HBK I div.5 Jan-Henrik Bäck
1966 HBK I Jan-Henrik Bäck
1965 HBK I Bo Backnäs/John Backnäs
1964 HBK I Bo Backnäs/John Backnäs
1963 HBK I Erik Vikström/ Rune Söderman/
Henrik Dahlnäs
1962 HBK I Erik Vikström/ Rune Söderman
1961 HBK I Erik Vikström/ Rune Söderman

2021 HBK1 div.5 Tom Eklund
2020 HBK 1 div.4 Tom Eklund
2019 HBK 1 div.5 Tom Eklund
2018 HBK 1 div.6 Tom Eklund
2017 HBK 1 div.4 Robin Söderholm
2016 HBK 1 div.3 Stefan Svenlin
2015 HBK 1 div.3 Stefan Svenlin
2014 HBK 1 div.3 Stefan Svenlin
2013 HBK 1 div.4 Stefan Svenlin
2012 HBK 1 div.4 Stefan Svenlin
2011 HBK 1 div 4. Stefan Svenlin
2010 HBK I div.4 Stefan Svenlin
2009 HBK I div.4 Stefan Svenlin
2008 HBK I div.4 Stefan Svenlin
2007 HBK I div.4 Stefan Svenlin
2006 HBK I div.4 Stefan Svenlin
2005 HBK I div.4 Klaus Johansson

HBK förlorade sin första match

HBK-Kållby
1-2 (0-1)

Hovsala Bollklubbs första
match såsom registrerad
förening spelades på Hovsala plan den 25 maj 1961.
Motståndare var Kållby,
som vann matchen med 2-1
(1-0), mest berodde det på
att HBK:arna var en aning
nervösa i premiärmatchen.

HBK:s enda mål gjordes av
Bo Backnäs. Matchdomare
var Håkan Vikström, som
ännu inte hade anslutit sig
till laget.
HBK ställde upp enligt
den tidens traditionella
spelstil, liksom Brasilien i
VM 1958, med 3-2-2-3

2004 HBK I div.3 Klaus Johansson
2003 HBK I div.3 Tom Eklund
2002 HBK I div.3 Tom Eklund
2001 HBK I div.3 Tom Eklund
2000 HBK I div.3 Mats-Erik Käld
1999 HBK I div.3 Mats-Erik Käld
1998 HBK I div.4 Håkan Tallgård
1997 HBK I div.3 Håkan Tallgård
1996 HBK I div.4 Håkan Tallgård
1995 HBK I div.3. Håkan Vikström
1994 HBK I div 4. Håkan Vikström
1993 HBK I div 3 Håkan Nyman
1992 HBK I div.2 Jan Levander
1991 HBK I div.3 Jan Levander
1990 HBK I div.3 Michael Käld

”Henne” Holmbäck
(målvakt)

Henning Visén
(högerhalvback)

Harry Vigård
(vänsterhalvback)

Paul Visén
(högerinner)
John Backnäs
(högerytter)

Bruno Stor
(vänster back

Ralf Hummel
(centerhalv)

Nils-Erik Visén
(höger back)

Henrik Dahlnäs
(vänsterinner)
Bo Backnäs
(center)

Bo Bjondahl
(vänsterytter)
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Främre fr.v. Sven-Erik Riska, Lars Abbor, John Backnäs,
Göran Dahlbäck och Håkan Vikström.Stående
fr.v. Bo Backnäs, Ove Levander, Kjell Byskata, Leif Söderman,
Peter Grundvall och Per Gripenberg

HBK:s första jubileumsmatch
10-års jubileumsmatchen år 1971 spelades mot ett lag från
Lövånger-Uttersjöbäcken i Västerbotten, Sverige.

Den viktiga matchen i Lappo
LTU-HBK 0-1
Den viktiga matchen mot Lappo
spelades 1.10.1967. Det var frågan
om att vinna eller att försvinna. Segraren skulle hållas kvar i division

IV, medan förloraren degraderas till
V:an. HBK sköt 4 mål, men bara ett
av dem godkändes. På ett underligt
sätt lyckades domaren hitta på något

för att underkänna målen, men slutresultatet 0-1 stod sig matchen ut och
målgöraren Alf-Erik ”Affa” Hagvik
och laget kunde andas ut.

Knästående sett från vänster: Sven-Erik Riska, Allan Björkgård, Karl-Gustav Lindvall, Boris Käld och
Charles Snåre. Bakre raden fr. v.: Göran Björkgård, Håkan Snåre, Bo Backnäs, Bo Bjondahl,
Håkan Vikström, Boes Lillsunde, Göran Dahlbäck, Alf-Erik Hagvik, Per Gripenberg

HBK 60 ÅR - DECEMBER 2021

Många minnen från
tiden med transiten
Det finns många minnen
från bortalagsresorna med
HBK-transiten. Den första
transiten köpte HBK 1976
enligt verksamhetsberättelsen. Den byttes till en nyare
1981. Det blev vida känt att
nu ska HBK-laget på bortamatch då man såg att transiten kom längs vägen. Det
blev ofta ganska trångt då
hela laget skulle rymmas i
samma bil, men sällan behövde någon lämna bort.
Det hände nog att det hördes från förarsätet, ”krök ner
er, nu möter vi en polisbil”,
då var det bara att huka sig
lite så syntes inte för många
huvuden. Transiten sammansvetsade också juniorlagen,
man fick prata om matchen
både före och efter. Därtill så
fördes en loggbok över alla
resor. Den har dock tappats
bort i dagsdatum, men några
minnen finns bevarade.
Under den tiden som transiten var i användning, hade
Håkan Vikström byggt en
lada,. som man använde som
garage åt transiten. Det var
Håkan som använde transiten mest, då han kunde vara
tränare för nästan alla junior-

lag samtidigt. Ett år hade han
hand om 5 juniorlag.
Med transiten har HBK utforskat hela Finland, på
spelresor, utflykter, sportevenemang och t.o.m vid utlandsresor. Det var en upplevelse att besöka Uleåborg,
när Liverpool spelade den tidens Champion League mot
OLS en kall höstkväll i slutet
av 1970-talet.
Håkan och ett gäng
HBK-spelare besökte Rom
och körde genom Europa
med just transiten.

På den tiden var inte föräldrarna lika engagerade
som de är idag. Tränaren
skulle frakta laget till bortamatcher, åtminstone inom
HBK, fungerade det på det
viset. På den tiden som HBK
använde transiten var det ok
att skjutsa andras barn i en
bil till bortamatcher, idag är
det inte så, tiden förändras
och vi med den.
Detta är inte bilen på bilden,
men samma modell.

Axplock ur HBK-historien
- valda bitar ur transitens loggbok
Morgonpigga Harry ”strykjärnet” Kåla såg till
att alla vaknade klockan 05.00

- från seniorernas Sverige resa 1976

”På hemvägen upplevde vi några spännande
minuter när en polisbil körde bakom oss. Vi var
nämligen 27 spelare i bilen. Det slutade dock
lyckligt eftersom de flesta kröp ner på golvet.”

- på hemväg från Karleby i oktober -76.

”Michael Käld trodde sig veta att linjedomaren
var från Nykarleby och började se gult. Alla i
HBK glänste ty solen värmde och svetten lackade”

- division 4 match i Nykarleby i juni 1978

”Christer Strandvall sköt andra målet via
ribban. Han kunde nämligen spela avspänt på
grund av att hans brud inte fanns på läktaren”

- I Jakobstad september 1978

”Matchen spelades på en åker vilket passade
EIK perfekt”

- träningsmatch i Esse, april 1979

”HBK:s F -juniorer åkte till åsen för
att plocka kottar. Resultatet
blir fint. Aderton enbart på
19 pojkar”

- lördagen den 21 april 1979

”NIK gjorde ett mål... Men
det räckte inte till för vi nätade 16 gånger”

- C- juniorerna i augusti 1980

”Vi hade ett mycket ungt lag.
Yngsta man var 15 år, äldsta
var 37”

- seniorlaget i april 1976.

Biskop John Vikström
har härliga minnen
från ungdomen
Då John tänker tillbaka på
sin ungdomstid, minns han
hur de spelade fotboll i Hopsala och Kronoby innan HBK
fanns.
I folkskolan spelade vi både
under rasterna och på gymnastiklektionerna och flickorna var också med. Vi var alltså före vår tid. Skolmatcherna
mot Norrby var förstås stora
händelser.
Varje tisdags- och fredagskväll spelade vi på grusplanen i Hopsala. Han minns de
ljusa sommarkvällarna, solen som sänkte sig över byn,
myggorna som svärmade
kring målvakterna, flickornas
skratt, gubbarnas humoristis-

ka kommentarer och grodorna som lekte i Kransas påtten
(Forsas påtten idag). Det var
en härlig tid som jag sent
glömmer, berättar John.
Ibland spelade vi matcher
mot andra byar. Den längsta
utrikesresan vi gjorde på den
tiden sträckte sig till Larsmo,
vars lag vi tvålade till, en
vacker sommardag.
Redan under början av
1950-talet minns John att
de spelade en byaserie med
åtminstone 8 lag. Det var
en dubbelserie, så det blev
många matcher den sommaren i Kronoby. Vårt spel
var säkert inte på någon hög
nivå, men det som vi gjorde

beredde säkert jordmånen för
det viktiga arbete som HBK
startade i den nya föreningen
Hovsala BK.
John påpekar vidare att
HBK gör ett framgångsrikt
arbete med att fostra ungdomen i den trevligaste av alla
lekar, leken med läderkulan.
Gode John har efter ungdomsåren också använt sina
fotbollstalanger, t.ex har han
spelat en match mot självaste
Putin, och han fick rejält på
smalbenet av John, berättade
Johns bror Håkan, som festtalade på en av våra fotbollsgalor.

” När det var 3 minuter kvar avgjorde Ura
matchen, 1-0. Bo Backnäs fick varning för utseendets skull”

- division 5 match i Kannus, i maj -76

” Det var en ganska jämn match men Kunto
pressade hela tiden och till sist pressade Stefan
Smeds in ett självmål, 1-0 till Kunto.

- knattelaget 1976.

” Nu har vi spelat nästan 5 timmar i division 5
serien utan att göra mål, få se när det lossnar...”

- seniorlaget efter 0-1 mot Såka i maj -76

” Andra halvlek började dåligt men plötsligt
sköt Bobben (Lybäck) bollen i nät och tog till ett
Tarzan-vrål”

- det är juniormatch mot Into i Jakobstad 1976

” Transiten går, kan ej annat, men sakta, sakta
så förbannat.”
- Harry Kåla på hemväg från Pyhäjärvi i juli -76
” De som sov i bilen sov dåligt och steg upp kl. 3
på morgonen. De var och simmade redan innan
vi andra vaknade.”

- från c -juniorernas Kuopio-resa 1976

77
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Knatteserien
- HBK:s plantskola
År 1970 hölls två stora
fotbollsevenemang.
Det
ena var slutspelet i Mexiko
och det andra var starten på
HBK:s egen knatteserie. I
båda fallen var de deltagande lagen Brasilien, Mexiko,
Italien, Tyskland, England,
Sverige m.fl., vilka sprang
in på huvudarenan, Estadio
Azteca, i färggranna speldräkter. I HBK:s knatteserie
var de deltagande nationerna 6- mannalag från olika
byar i Kronoby och spelplatsen en idyllisk ”kohage”
(Azteca Stadion) i Hopsala.
Knatteserien blev minst
lika stor succé som VM.
Medan VM spelas bara vart
fjärde år, så har knatteserien
rullat på sedan starten 1969
varje år, med endast några
justeringar i nationsgränserna och nationsbeteckning-

arna. I denna livfulla fotboll
har många av våra spelare
fått sina elddop och flera
stjärnor har tänts. Det mest
framgångsrika laget lär vara
Italien (Kyrkoby norra),
som upplevde sin storhetstid i början av 1970-talet,
med storspelare som LillJan, Bobben och Håkki,
m.fl.
Italienstjärnorna
blev
för gamla och nya föddes.
Så småningom flyttades
spel-arenan till centralplanen i kyrkbyn, där t.ex.
Skottland (Kyrkoby södra) vann klart över Italien
1974. På bilden nertill lyfter
Anders Antbacka pokalen
för andra året i rad. Holland
(södra Påras) och Brasilien
(Hopsala) har också klarat
sig bra med flera mästerskap.

Dessa skotska gossar vann knatteserien 1974 är f.v. Niklas Pajunen, Torbjörn Björkman, Sixten Svenlin,
Peter Bexar, Hasse Björklund. Nedre fv. Ove Björkman, Anders Antbacka, Stefan Svenlin

Viktigt för juniorarbetet
Det var Håkan Vikström
som startade knatteserien
på Azteca Stadion i Hovsala. Håkan var länge den
drivande kraften inom HBK:s juniorsektion och knatteserien spelades så småningom i turneringsform,
ca 2-3 turneringar per säsong. Tidigare var det mest
en match per vecka, så det
drog ut över hela sommaren.
En bidragande orsak till
det fina juniorarbetet som
HBK bedrivit under många
år, är den årligen återkommande knatteserien, som
lockar merparten av Kronobys fotbollsintresserade
knattar till ärlig kamp mellan byarna. Knattarna skall
vara i lågstadieåldern.
I slutet på 1990-talet in-

förde Mats-Erik Käld också en miniknatteserie, där
klass 1-3 kunde delta.
Alla lagen har egna
speldräkter och egen lagledare. Lagen bildas ut i
byarna och namnen har i de
flesta fall hängt med ända
sedan starten.
Lagen har varit Norrby
(Sverige), Hovsala (Brasilien),
Bråtö-Holman
(England), Kyrkoby södra
(Mexiko)(Skottland),
Kyrkoby norra (Italien),
Påras-Överby och Tallåsen
(Argentina)(Holland) Söderby (Uruguay) och flickor (Frankrike).
Matcherna spelas 2x15
minuter och med 7 mannalag.

Laget i knatteserien Italien år 1984. De glada gossarna är fv. Bernt Karlström, Andreas Granbacka,
Staffan Libäck, Johan Strandvall. Nedre raden fv. Niklas Åbrandt, Robert Strandvall.
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HBK:s fotbollsskola
har alltid varit populär
Ett säkert tecken på att
sommarlovet har börjat är
när små och större spelare i
åldrarna 5-13 år intar gräsplanen i Hopsala, för att i
en veckas tid förkovra sig i
teknik och visa prov på sann
fotbollsglädje.
Sommaren 1991 startade
fotbollsskolan, som varje
år sedan dess arrangerats i
HBK:s regi.
Syftet med skolan är fortfarande, att fostra barnen på
ett lekfullt sätt samt ge dem
en positiv upplevelse av
fotbollen. Skolan fungerar
också som en inkörsport för
den som vill bli medlem i
föreningen.
Fotbollsskolan har följt
samma koncept under alla
år och det har ju också visat sig vara ett vinnande
sådant. Varje dag har inletts
med teknikträningar, där
man på olika varierande och
åldersanpassade sätt tar sig

an olika teman. Tekniken
har länge varit HBK:s varumärke, så det var naturligt att den skulle tränas på
fotbollsskolan. Efter en kort
matpaus har spelarna delats
in i lag och heta derbyn har
utspelats i turneringsform.
Ledarna fungerar som domare. Det har förstås varit
den roligaste biten av skolan
då man fick spela matcher
hela eftermiddagen.
Som ledare har föreningens äldre juniorer och
seniorspelare från både
herr- och damsidan fungerat, ofta ca 10-12 st varje
dag. Många av ledarna har
också fortsatt som juniortränare, så det har varit en bra
övning för det fortsatta tränararbetet.
Ungdomarna och barnen
har haft en vettig sysselsättning, ofta då i början
av sommarlovet. Deltagarantalet har som mest varit

105 barn (5-13 år) inskrivna i skolan, men överlag
så har deltagarantalet hållit
sig runt 65-80 barn. Det är
väldigt många då man ser
till Kronoby kommundels
befolkningsmängd.
Varje fotbollsskola har
haft en festlig avslutning
med diplomutdelning och
alla spelare har fått en present bestående av t.ex.
väskor med HBK-tryck,
T-skjortor eller fotbollar
osv..
Hemliga gäster har också
gästat avslutningen. Paul
Lindholm, Alexei Eremenko, Niklas Widjeskog,
Craig Ramsay och Michael
Käld är några av dem som
gett avslutningen lite stjärnglans. Till sist har fotbollsskolan varje år traditionsenligt avslutats med saft och
Snåres grisar.
Jonatan Ainasoja ”in action” på fotbollsskolan 22 juni 2007

Reportage från ÖT och
HBK:s fotbollsskola från 1998
Under andra veckan i juni
invaderades fotbollsplanen
i Kronoby centrum av ett
rekordstort antal fotbollsknattar 101 st.
– Skolan hålls varje sommar och deltagarantalet har
hållit sig kring 90 barn. Nu
sprängde vi 100 gränsen
för första gången, berättar ledaren och planeraren
Mats-Erik Käld.
– Barnen är i åldern 5-13
år, 37 av dem är flickor. Vi
började senaste torsdag och
avslutade på onsdagen denna vecka, berättar Käld.
– Varje dag har vi 2 timmar kring ett givet tema,
alla dagar något med anknytning till fotbollsteknik.
Barnen har bland annat fått

lära sig sparka, dribbla,
nicka och kasta bollen.
– Ryktet om vår fotbollsskola har tydligen gått hem
hos Kronobybarnen. Nu har
vi till och med barn utanför
Kronoby kommuns gränser
bland deltagarna. Ett tiotal
ledare finns varje dag på
planen, som ett bra första
steg in i fotbollens underbara värld.
– Föreningen får naturligtvis också nya spelare
genom denna fotbollsskola,
konstaterar han.
Fotbollsknattarna njöt av
det fina vädret, men mest
av allt ändå att få leka med
bollen tillsammans med likasinnade

Ledaren Mats-Erik Käld med ett gäng hurtiga småpojkar som deltar i fotbollsskolan
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Gustav Nyman gjorde en bra insats på
vänsterbacken,
Sören Svenlin i bakgrunden.

HBK-Leicester 0-1
Toppfotboll i regnväder 1989
Fotbollshistoria skrevs 2.8.1989,
då proffslaget Leicester City från
England gästade Kronoby. Första
proffslaget som någonsin spelat i
Kronoby. Regnet skrämde dock
bort många åskådare, men många
fans var på plats. Leicester visade
strålande spel och kvällens match
visade sig bli en av de bästa man
hittills sett i sommar. Trots massor
av målchanser lyckades Leicester
göra endast ett mål och det räckte
till en seger. HBK:s spel var bra
från början till slut.
Det var maximal otur med vädret.
Inte en sekund så det inte skulle ha
regnat. Folk kom ändå i stora skaror
och någon tippade att cirka 800 personer var på plats.
Spelytan var förstås våt, men spelets standard led inte mycket av det.
Engelsmännen är vana att spela i
regnväder.
Kronoby hornorkester bjöd på
musik både före matchen och under
pausen. Det var första gången som
man hissade upp Englands flagga
vid centralplanen i Kronoby, extra
festligt.
HBK hade 4 förstärkningar. Steven Ward (BKIFK, div 2) spelade
i mittförsvaret. Samuel Jåfs (Jaro)
som back, Kim Grahn (TUS, div
3) på mittfältet och Matts Vikström

(Jaro) i kedjan. Håkan Nyman fick
nu som omväxling spela på mittfältet.
Matchen inleddes strax i ett väldigt högt skruvat tempo. Leicester körde för full maskin. Spelarna
pratade mycket med varandra och
högt. Det är inte vi vana med.
Leicester stressade HBK över hela
plan och hemmalaget hade svårt att

komma till anfall. Leicester började
spela sig till chanser. Paul Groves
gav ett bra inlägg, men Steve Wilkinson nickade över. Samma spelare var igen en gång framme och
med samma resultat. Wilkinson var
en gång fri, men sköt över. Kevin
Russel var helt fri, men mål-Stefan
Haga parerade fint.
Försvaret hade just då stora pro-

blem. En offsidefälla misslyckades
och Paul Ramsey blev fri, men sköt
i stolpen. Engelsmännen bjöd på offensivt spel, men var ytterst ineffektiva. Groves och Ramsey hade sina
hårda skott, men Haga höll bra.
”Hurja” tempo under hela första
halvlek. Efter pausen blir det lite
lugnare, men bara lite. Wilkinson
missade en bra chans. Groves var
helt fri igen, men var för snäll och
Haga nappade bollen åt sig.
HBK kämpade duktigt på mittplan och i andra halvlek kom inte
Leicester till lika många chanser.
HBK försvaret var väl samlat.
I 15:e minuten fick David Putnan
bollen vid straffområdshörnet och
lyfte en lobb över Haga och bollen landar i nätmaskorna. Det var
matchens enda fullträff.
Leicester lyckades inte skapa
mycket framåt mot slutet. Under de
sista 5 minuterna orkade HBK sätta
in ännu en sista växel. Kim Grahn
frispelade Emanuel Lomotey, men
målvakten hann ut. Thomas Hongell gav inlägg, som Lomotey var
nära att glida in. HBK hade ytterligare en chans och såg ut att med
makt kvittera. Men inga fler mål
kom och den fina fotbollsmatchen
var över.
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HBK spelade
upp sig i
andra halvlek
Det är bara att lyfta på
hatten för HBK. Först och
främst för att man ordnat en
match som den här. Väldigt
fint spel av Leicester, och
dessutom att laget jobbade
utomordentligt fint.
HBK höll bra bakåt trots att
man blev tillbakapressad.
Det var bra att HBK aldrig sköt långa bollar upp,
utan försökte alltid spela sig
framåt. Lätt var det inte med
tanke på hur proffsen stressade på.
Stefan Haga i målet gjorde
bra ifrån sig. Han räddade åtminstone 4 frilägen. I andra
halvlek kom Mats-Erik Käld
in. Utespelarna jobbade alla
duktigt. Synd bara att Lomotey inte fick mera bollar att
jobba med. Han är en skicklig lirare.
Leicester då? Laget hade
inte alla bästa spelare med,
utan borta var bland annat
Wayne Clarke. Men det
fanns ändå spelare att ta till,
ett storväxt lag som gav oss
en fin uppvisning. Gary Mc
Callister spelade fint i försvaret. Det var en Nottingham-anhängare som efter
matchen var harmsen över
att Nottingham inte köpte
Mc Callister. Alistair Mauchlen bjöd på många fina saker.

Paul Groves märktes med
många direkta passningar
och gav fina inlägg.
Det som Leicester måste träna, är målspottandet.
Till exempel Wilkinson
bör absolut ta vara på liknande chanser, om han får
dem mot lag som Leeds,
West Bromwich, West Ham,
Newcastle och Wolverhampton m.m. I Sverige hade Leicester vunnit en match med
6-0, men mot HBK funkade
inte spelet.
Synd att regnet störde den
bästa stämningen. Det var
också synd om bollpojkarna som blev våta. Paraplyer
fanns i massor.
Positivt att HBK ordnade
denna tillställning, som hade
varit värt bättre väder.
Domartrion bestod av Jorma Nikkanen, Mikael Björkqvist och Kari Janatuinen,
som därmed fick känna på
internationell fotboll.

Proffspelaren Paul Groves kom ensam igenom,
men Stefan Haga tog bort bollen.

SK Trans
SPORTMAGASINET MATTSSON
GRATULERAR HBK - 60 ÅR!

RÅDHUSGATAN 7, JAKOBSTAD
WWW.SPORTMAGASINETMATTSSON.FI

06 788 0440
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Utlänningar som spelat i HBK
Bud Aschmann spelade med HBK 1988
Bud Aschmann kom i kontakt med
HBK då rep.laget var på träningsläger i Holland 1988. HBK spelade
då mot hans lag och förlorade 0-1.
En Holländare vid namn Johan
Bruins, som brukade semestra på
Seljes kände till trakterna dit HBK
reste. Han kände också Bud och på
den vägen bar det i väg till Finland

och HBK 1988. Då spelade HBK i
div 4 och Bud klarade sig utmärkt.
Michael Käld tränade laget och laget steg till div 3 med hjälp av Bud.
Då spelade han 13 matcher och
hann göra 9 mål.
Några år senare kom han tillbaka
och Jan Levander tränade då HBK i
div 3. Bud och laget var fenomena-

la och steg till div 2 första och kanske enda gången i HBK-historien.
Nu gör Bud 27 mål på 19 matcher.
Följande år i div 2 så var också
Bud med HBK, men som alla känner till så blev det bara en kort visit
i div 2, men ändå en fjäder i hatten
för laget.
Bud visste hur man gör mål, han
var en verklig målgörare, en som
backen i motståndarlaget inte alls

”Manu” från Ghana
förstärkte HBK:s div 3 lag -89
Emmauel ”Manu” Lomotey,
en 26 årig forward från London,
England, förstärkte HBK på höstomgången i div 3 .
Emmauel kommer ursprungligen
från Ghana, Afrika, men har bott
en stor del av sitt liv i England,
närmare bestämt i London. Fotboll är hans yrke och i England
har han spelat i FC Southall.
HBK fick kontakt med ”Manu”
via Jaros tränare Richard Wilson,
som hade sett goda sidor hos honom. Han hade redan 1985 spelat för OLS och året efteråt med
ett lag från Björneborg. Året innan han kom till HBK spelade han
med HPS i div 2.
- ”Manu” säger att det inte
skall bli något problem att spela med HBK, då han spelat så
många år i Finland redan. Acklimationen till Kronobylaget gick
väldigt bra, enda problemet är att
laget inte vet hur han spelar.

Beträffande skillnader mellan
fotbollen i Finland och England
säger Emmauel att spelet är mera
tekniskt i Finland, men mera
långsamt. I HBK är det meningen att Emmanuel skall fungera
som forward och lagets målspottare.
I framtiden har Emmanuel
tankarna på att grunda en butik
i barnklädsbranschen. Han säger
sig vara intresserad av mode.
Om det blev fråga om de finländska flickorna, så säger han
att han tycker om flickorna, men
fotbollen går alltid först, säger
han med ett skratt.
Tränaren Michael Käld hade
ett positivt slutomdöme om Emmanuel, bra passningar och bra
teknik, samt ett öga för målskyttet.
Emmaunel spelade 12 matcher
och hann göra 6 mål med HBK i
div 3 1989.

tycker om att möta. Han var vänsterfotad, väldigt snabb, teknisk
och kunde göra mål. Alltså svårstoppad i div 4 och div 3. Han fick
smeknamnet ”den flygande holländaren”.
Bud hade ett fint humör och alla
andra spelare trivdes med honom.
Han lärde sig svenska och kunde
lätt uttrycka sig på vårt modersmål.
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Nikolai Larionov
spelade med HBK 1993

Nikolai Larionov (1957 f.
i Sovjetunionen) är ett riktigt fotbollsproffs. Han har
aldig haft ett ”hederligt”
arbete, utan förtjänat sitt
levebröd med att spela för
FC Zenit i Sovjetunionens
högsta liga.
Larionov var med i Sovjetunionens landslag åren
1983-87. Höjdpunkten under hans karriär är säkert
EM slutspelet i Mexiko år
1986, där Larionov spelade högerback i Sovjetunionens lag. Sovjet klarade sig
till kvartsfinal där de mötte

Belgien. Efter 90 minuter
var matchen oavgjord och
likaså efter förlängningen.
I straffsparkstävlingen drog
Belgien det längre strået
och Sovjetunionen var utslaget, det harmar, säger
Nikolai.
Den hårda träningen Nikolai utfört de senaste 20 åren
har gjort att han drabbats av
många skador. Båda knäna
är opererade och framlåren
har skadats i flera repriser.
Bland annat i VM -86 rev
han sönder höger framlår.

När han ser på sina härjade
ben småskrattar han och säger att han snart börjar bli
invalid. Men tydligen håller
gubben ännu några år.
Nikolai spelade med
HBK i div 3 1993, med
Håkan Nyman som tränare.
HBK föll dock till div 4.
Nikolai spelade 12 matcher
med HBK, gjorde 1 mål och
5 målgivande passningar.
Han bröt olyckligt handleden mot Esse IK och tvingades stå över flera matcher.
Han hade året innan spelat
med GBK och dessför innan med ett lag i Kiruna,
Sverige. Lite svenska kunde han efter året i Sverige.
Nikolai bodde i Påras på
byahemmet, under sommaren då han spelade med
HBK. Han hade väldig fina
uppspel och precisa passningar, som bara bevisade att han var en verkligt
proffs fotbollsspelare.
Nikolai fick en bil (Lada)
av tränaren från Karleby
när flyttlasset igen styrde
tillbaka till
St.Petersburg, men det
var inte så lyckosamt. Den
blev nämligen stulen bara
två veckor efter hemkomsten till St.Petersburg. Det
var en eftertraktad vara
denna Lada.
Nikolai är nu assisterande
tränare för FC Zenits reservlag i St. Petersburg, så
fotbollen har han inte övergett.

Didie Diouf
kom till
HBK 2007
Didie Diouf hade helt annan bakgrund. Han var från
Senegal och hade inte spelat serie fotboll tidigare, endast fotboll på bakgården.
Det var Mona och Bengt
Häggblom, som jobbade
som missionärer i Senegal
och blev bekanta med Didie. Det var 2007 som Didie
anlände till Finland. Han
kunde inte språket, men han
ville lära sig både svenska
och fotboll. I HBK var han
välkommen. Det var Stefan
Svenlin som var tränare för
första laget. Bengt ringde
och frågade om vi ville ha
en förstärkning. Han lärde sig snabbt vad seriespel
innebär, och redan samma
år var han på planen för att
hjälpa HBK.
Didie spelade med HBK
från 2007 till 2014. Han
spelade 105 matcher och
gjorde 32 mål. Han spelade
ofta som anfallare. Didie
hade ett temperament som

inte vi är vana med. Vi kan
säga att han fick några varningar, med hårt spel och
senare efter att ha lärt sig
svenska, vågade säga sin
åsikt om domsluten.
Didie var väldigt omtyckt
av de andra spelarna och
höll humöret uppe i laget.
Han lärde sig snabbt svenska och utbildade sig till elmontör. Det gick som för
många andra spelare, att de
hittar en kvinna och flyttar
bort från trakten. Idag bor
Didie i Vasa och spelar med
ett Vasalag.

ÖVRIGA
Övriga nyfinländare som
spelat eller spelar som bäst i
HBK är rätt många, Mustafa
Nouroozi, Javid Nouroozi
och Reesa Nouroozi, kom till
HBK från Afganistan 2008.
Mustafa spelar ännu idag
2021 med HBK.
Banyar Chan kom från
Burma 2010, spelade ännu
2020 med HBK.

Akram Alzoobi (Syrien)
2016, Al-Abdulqader ”Muha”Abdullah (Syrien) 2018
Gabriel och Luca Tasco
(Italien) 2016. Gabi spelar
och är juniortränare 2021 med
HBK.
Perada ”Am” Natthaphong (Thailand) (via Sverige) 2020 och Omari Prosper
Musabila (Kongo) spelar
idag 2021 med HBK:s rep.lag.

www.teritalot.fi  020 768 0411
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HBK stiger till div 2 1991

Ett av de bästa HBK-lagen genom tiderna som stiger till div 2 1991
Hovsala Bollklubb skrev fotbollshistoria lördagen den 28 september
1991, genom att för första gången
föra ett Kronobylag till div 2 i fotboll. HBK avgjorde saken på hemmaplan genom att besegra Kaskö
IK med 4-2. KaIK pinade länge
HBK och dominerade kampen rätt
länge och ledde med 2-1, men så
kom HBK starkt på slutet och kunde vinna med 4-2.
Bra juniorverksamhet har alltid
varit HBK:s varumärke och detta
lag som tog steget upp till tvåan
innehöll mest egna produkter. Tränaren Jan Levander har startat sin
karriär i HBK och säger att laget
också följande år i tvåan spelar med
mest egna produkter.

Bud Aschmann var
väldigt viktig för HBK
laget denna säsong.
Det är fel att säga att HBK under
denna säsong har stått och fallit
med Bud Aschmann, men långt
ifrån sanningen är det inte. Han har
framför allt utmärkt sig som målskytt och har fått ihop till inte mindre än 27 fullträffar, men även som
framspelare har HBK haft nytta av
honom. 17 gånger har han stått för
den målgivande passningen.
– Bud är individualist men samtidigt också en lagspelare. Med sitt
goda humör drar han ofta med sig
de andra och det har gjort att vi
haft en god laganda. Han har kort
och gott sagt varit guld värd för oss
under säsongen, säger tränaren Levander.
Men samtidigt som vi höjer upp

Bud får vi inte glömma de andra
spelarna i laget. Från förra säsongen försvann 6 spelare som hörde till
de ordinarie. De skulle ersättas på
något vis och då valde HBK-ledningen att göra det med egna förmågor och det visade sig vara en
bra satsning. Av de 21 spelarna som
varit med i spelarringen är endast 5
spelare utifrån.
Vi skall även komma ihåg tränaren Levanders insats. Förutom
att han har fungerat som tränare
har han också axlat rollen som försvarslås på ett mycket imponerande
sätt.
Att göra ett fungerande lag av ivriga unga spelare är inte alltid det
lättaste, men på den punkten harJan
lyckats bra. Han bestämde sig för
ett spelsystem, som visade sig passa
laget bra.
– Vår styrka i år, jämfört med ifjol
, var att vi spelade disciplinerat över
hela linjen. Detta kombinerat med
aggressivitet har varit vårt varumärke, analyserar Levander framgången med, som själv har erfarenhet
som spelare på liganivå med FF
Jaro.

på oss. Förnyat kontakt var målet,
men det gick mycket bättre än vi
hade kunnat drömma om, säger styrelseledamoten och lagledaren Olav
Krook.

HBK laget 1991
Följande spelare har medverkat i
HBK:s rep.laget 1991
Målvakter: Mats-Erik Käld, Glenn
Thodén, Markus Backlund
Försvarsspelare: Kaj Wasastjerna,
Christian Björkgård, Stefan Isaksson, Mikael Djupsjöbacka, Johan
Hagvik, Gustav Nyman, Jan Levander, Nils Vikström.
Mittfältare: Håkan Tallgård, Thomas Käldström, Sören Svenlin,
Staffan Vikström, Johan Vikström,
Andreas Smeds, Karl-August Löf.
Anfallare: Bud Aschmann, Matts
Vikström, Sven Vikström
Tränare: Jan Levander
Lagledare: Olav Krook
Material: Håkan Rudnäs
Massör: Sixten Krook

Busschaufför: Ralf Storbjörk
Styrelsen och lagledningen också överraskad av framgången Div 2 säsongen med
HBK gick inför säsongen ut med
låg profil. Visserligen hade styrelsen målsättningen att komma bland
de fyra bästa, men avancemang talade man inte om.
– Ifjol var målet att stiga, men i år
tycker jag vi hade ett ungefär lika
starkt lag, men vi tog ingen press

eget material

Om man blickar framåt kan man
väl säga att HBK kan få det svårt att
klara sig i div två, men det är förstås
inte alls så säkert. HBK har ett ungt
utvecklingsdugligt lag där det även
finns en viss rutin. Dessutom har de
en tränare som kan leda denna ut-

veckling och se till att det finns balans mellan unga ivriga spelare och
mera rutinerade spelare.
– Vi kommer även nästa år att
spela med eget material. En såhär
liten förening har inte möjlighet att
gå ut och värva en massa spelare. Vi
får klara oss med vad vi har, och det
tror jag att vi gör, och eventuellt förstärka på några punkter. Att drömma om flera än två förstärkningar är
orealistiskt, menar Levander.
I och med att både GBK och NIK
faller till trean nästa år (1992) kommer HBK att vara det enda laget i
nejden i division två 1992.

Div 3 tabellen , zon 8
HBK
TUS
Hoppet
Peik
LappBK
Virkiä
KPS
KaiK
NoStars
OIF
Sisu
Kristina
LoVe

24 16
24 14
24 14
24 12
24 11
24 10
24 11
24 11
24 9
24 8
24 6
24 6
24 2

4
6
2
4
5
6
3
2
5
4
4
3
4

4
4
8
8
8
8
10
11
10
12
14
15
18

69-29
55-30
59-30
52-36
55-43
42-40
37-38
47-43
29-49
42-42
33-76
38-71
33-74

36
34
30
28
27
26
25
24
23
20
16
15
8

Övre raden från vänster: Kaj Wasastjärna,
Håkan Rudnäs, Olav Krook, Johan Hagvik,
Andreas Smeds, Mikael Djupsjöbacka,
Johan Vikström, Bud Aschmann, Matts
Vikström, Christian Björkgård och Håkan
Tallgård.
Nedre raden f. v. Sören Svenlin, Jan Levander (sonen Janic), Marcus Backlund, Glenn
Thodén, Mats-Erik Käld, Gustav Nyman,
Karl-August Löf och Sven Vikström.
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Halvvägs?

Starten från Andelsbanken, tåget till Hopsala har startat.

Fotbollskarnevalen 1997
(reportage ÖB)

Söndagen den 29 juni 1997 ordnade
HBK en hejdundrande fotbollsfest i
form av en fotbollskarneval, i syfte
att skapa gemenskap under HBK flaggan.
– Verksamheten är mer än bara träning och matcher, säger Mats-Erik
Käld om föreningens arbete. Han berättar att idén om en karneval kläcktes
av damlagstränarna på en tränarträff.
HBK har cirka 200 spelare i olika
åldrar och föräldrar till många gör ett
ideellt arbete för föreningen. Av den
anledningen är skaran stor som är
inkopplade i verksamheten. Därför
hoppas också Mats-Erik Käld, som
fungerar som huvudansvarig för karnevalen, att så många föräldrar som
möjligt söker sig till karnevalen.
Karnevalen startar vid Andelsbankens parkering i centrum klockan
11. Där presenteras mini-knatte- och
knatteserielagen. Nya spelskjortor delas också ut innan det blir dags för de
deltagande lagens karnevalmarsch till
Hopsala.
Program finns också under marschen till Hopsala, vilken sker under
poliseskort. På grund av att marschen
blir 3 km lång hoppas arrangörerna att
de som deltar i marschen utrustar sig
med länkskor.
Klockan 12, enligt programmet, är
det dags för öppningen av karnevalen,

vilket förrättas av biskop Erik Vikström. Platsen är Hovsala plan.
Efter öppningen står karnevalmatchen i tur mellan division 3-laget och
äldre HBK:are. För att representationslaget ska få ordentligt motstånd
lovar Käld någon form av utjämning.
Miniknatteserien startar enligt tidtabellen vid halv ett och något senare knatteserien. I knatteseriens spelar
1984-86 födda flickor och 1985-87
födda pojkar och i miniknatteserien
flickor födda 1987 eller yngre, samt
1988 födda pojkar eller yngre.
Käld säger vidare att knatteserien
har spelats i ca 20 år och att miniknatteserien har haft ca 10 års uppehåll.
Både miniknatte- och knatteserien
fortsätter efter söndagens karneval
och spelas ytterligare vid två tillfällen. Han tillägger vidare att även icke
HBK-are kan delta i miniknatte- och
knatteserierna.
Förutom knattarna kommer en herrserie och en damserie att avgöras under karnevaldagen.
En jongleringstävling med bollen
arrangeras under dagen i 3 olika serier, en pojkserie under 17 år, en damserie och en herrserie över 17 år.
Under karnevalen finns servering
och intäkterna från serveringen går
till juniorernas cupresa i Gävle i slutet
av juli.

Lillsunde
Transport Ab
0400 867307

Beställ din

Julskinka
från oss!

Beställ via telefon 06 831 2200
eller via bjorkens.fi

Montörvägen 5, Karleby

Äntligen framme i Hopsala!

Rep.laget fick spela med trattar på huvudet för att inte spela
lusen av oldboysen!
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Betydande personer utmed
HBK:s tidslinje på 60 år
Föreningens alla
ordföranden
Föreningens första ordförande var Nils-Erik Wisén
1961.
Rune Söderman var hans
efterträdare. Dessa innehade
posten två år var.
John Wikar satt från 196771, alltså 5 år och Alf-Erik
”Affa” Hagvik satt 8 säsonger 1976-83.
Bo Bjondahl och Håkan
Vikström skötte om klubban vardera 4 år, 1972-75,
resp. 1984-87.
Olav ”Olli” Krook var 2
år 1988-89, sen satt Carl-Er-

ik Isaksson 1990-1998. Peter Skogvall satt också han
två år och efterträddes i 10
år av Bertel Lybäck 20012010. Det blev bara ett år för
Kim Forss. Sen kom HBKs
första kvinnliga ordförande, nämligen 2012-2017,
Marlén Sandström. De
sista åren på dessa 60 år har
Stefan Svenlin varit ordförande, 2018-2021.

HBK-tränare
under 60 år
HBK:s första tränare var
ingen mindre än biskop
Erik Vikström som tillsam-

mans med Rune Söderman
skötte tränarsysslan de 3
första åren, sen tog Bo och
John Backnäs över i två år,
de efterträddes av Jan-Henrik Bäck.
Då var vi framme vid
Håkan Vikströms första
framträdande i föreningen.
Han var spelande tränare
från 1968-1972. Så blev
det ettårs framträdande av
Sven-Erik Riska, Michael Käld och Bo Backnäs.
Så klev Håkan Vikström
fram igen i tre år 1976-78.
Alf-Erik Hagvik och Allan
Björgård prövade på tränarskapet ett år -79 varefter
Håkan igen trädde till 1980.

Från 1981-82 var det Kari
Mars tur, varefter igen Håkan Vikström 1983-85. Efter Håkans 12 år på tränarposter var det Michael Käld
som satte HBK på kartan,
från 1986-1990. Under hans
jour steg HBK första gången till div 3. Därefter blev
Michael GBK-tränare och
Jan Levander tog över. Jan
var tränare i två år och HBK
hann stiga till div 2. 1992
spelade HBK i Div 2.
Håkan Nyman, som 1992
spelade i div 2 med HBK,
tog över som tränare 1993,
varefter Håkan Vikström
tog sig an rep.laget de två
sista åren 1994-95.

En ny generation tränare
kommer fram, en annan Håkan, Håkan Tallgård blev
tränare 1996-98 och efterträddes av Mats-Erik Käld
i två år 1999-2000. Efter att
ha åkt upp och ner i seriesystemet så ansågs nu HBK
vara ett stabilt div 3 lag.
Tom Eklund lotsade laget
i div 3 från 2001-2003, sen
tog Klaus Johansson över i
två år.
HBK-tränare de följande
11 åren heter Stefan Svenlin. Fram till 2016 tränade
Stefan både i div 4 och div
3. Ett år med Robin Söderholm och sen tog Tom Eklund över igen 2018-2021.

Några personer som bör
nämnas lite extra

HBK-pappan
Håkan Vikström

Många tror kanske att
Håkan startat Hovsala BK,
men så är det faktiskt inte.
Håkan spelade länge med
GBK och spelade sin första
match mot Lapua 1967 på
hösten. Därefter har han varit spelande tränare, startat
ett B-juniorlag 1968. 1970
gjorde han en kohage till
en juniorfotbollsplan och
hade perfekt koll på vilka
juniorer som fanns i byarna.
Flera juniorlag bildades och
det var främst Håkan som
skötte flera lag samtidigt.
Transiten behövde stå i
Håkans garage för att han
skulle hinna med alla lagen.
Det var väl så att han tränade 5 lag ett år, plus att han
var gymnasierektor, 7 barns
far och äkta make till Margareta. Förstås är det ju så,
utan en förstående Margareta hade det inte gått. Det är
bara att lyfta på hatten och
gå vidare, för detta att han
tränade många lag, så det

pågick i många år. Alla hans
barn ville förstås ha pappa
som tränare, så…
Håkan hann också med
styrelseuppdrag, hela 23 år
sammanlagt. Han var 14 år
sekreterare 1970-1983, och
ordf. 1984-1987.
Håkan har alltid haft ett
hjärta för teknikträningar.
Varje träning skall innehålla
någon form av teknikträning. Det vet alla som haft
möjligheten att ha Håkan
som tränare. Ett smånätt,
tekniskt spel var Håkans
och HBKs varumärke. Håkan har satt ofantligt många
timmar på Kronobybarnens
fotbollsspelande och det får
vi bara vara tacksamma för.

Michael Käld
satte i en högre växel
Michael var redan 1974
HBK:s spelande tränare.

Sen blev det spel i andra
föreningar i nejden för att
komma tillbaka till HBK
1986.
Michael ”Mikko” Käld
satsade friskt när han blev
tränare för HBK 1986. Vi
spelade direkt i toppen av
div 4, men det tog till 1988,
förrän Bud Aschmann
hjälpte oss upp till div 3.
Mikko ordnade med hjälp
av några från styrelsen ett
utlandsläger till Holland på
sportlov 1988. Det samlades in pengar för det blev
ingen billig bussresa till
Holland.
Träningsmängden ökade,
spelarna måste ha kondition
om vi skulle kunna stiga till
nästa nivå, det visste Mikko. Åsen är ett bekant fenomen för de HBK-spelare
som var med på Mikkos tid.
Dessutom hade vi organiserat spel och satsade friskt.
Under Mikkos tränartid
spelade HBK mot Leicester
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1989 och Sheffield United
1990, båda matcherna inför
storpublik.
Efter HBK blev det GBK,
United och Landslaget för
Kronobytränaren.

Jan Levander tog
med sig ligaerfarenhet
Jan Levander tog över
som sagt efter Mikko och
HBK vann direkt div 3. Det
var många bra spelare som
fanns i just det laget. De
NY LOGO
flesta egna HBK-juniorer.
Jan fick dem att spela som
ett lag och taket i omklädningsrummet under läktare
höjdes en aning då alla försökte överrösta varandra efter segermatchen mot KaIK,
som resulterade i serieseger
och avancemang till div 2.
Div 2 blev dock lite för
stort steg för lilla klubben,
men vi har en gång varit i
div 2 och det är inte dåligt.

startade miniknatteserien,
teknik-kort, jongleringstest,
teknik-DM och fotbollskyrkan. Aktiviteten syntes också i distriktet och Mats-Erik
erhöll ett Fair-play pris för
sitt framgångsrika juniorarbete. HBK fick också ett
hedersomnämnande
som
fostrarförening och sitt
handlingssätt i Fair-play
tävlingen.
Mats-Erik tränade HBK:s
damlag i div 2 1998. Efter
-98 ville Mats-Erik pröva något annat, så han tog
hand om HBK 1 i div 3 de
två följande åren. M-E Käld
har också tränat United och
GBK efter tränarstarten i
HBK. Dessutom har han
varit involverad i Jaros juniorverksamhet.

Stefan Svenlin har
prövat på det
mesta i en
fotbollsförening

inte hunnit göra de senaste
25 åren, då fotbollen har engagerat honom helt.

Tom Eklund trivs
med ungdomarna
Många frågar, när skall
Tom sluta spela och träna?
Ingen vet, för Tom trivs med
ungdomarna och viseversa.
Tom är en Jaro-produkt som
kom till HBK via kärleken,
Marlen som var vår första
kvinnliga ordförande. Tom
spelade länge med andra
lag, PP och Öja-73 efter
Jaros A-jun. Sen kom han
till HBK 1997 och spelade
under Håkan Tallgård i div
3.
Tom tränade några år juniorlag där hans egna pojkar
spelade. Sen från 20012003 tränade han HBK1
i div 3. Därefter har han
varje år tränat HBKs andra
lag och spelat själv med i
den serien framtill 2018 då
han igen tog över HBK1.
Det här är också en riktig
HBK-man som ställer upp
då det behövs. I 20 år fram
till 2021, har Tom varit engagerad inom HBK:s seniorfotboll.

Stefan Svenlin har spelat
för HBK i alla år förutom
Mats-Erik Käld
1991 då han försökte sig på
engagerar alla i
div 2 spel med GBK. Fotbollskarriären som startade
närheten
1979 med rep.laget, överM-E Käld var HBK:s juni- gick till ett tränarskap, först
som juniortränare, sen 11 Andra personer
orchef mellan åren 1996-98.
PMS 286
PMS 362
80m år
0y som
0k seniortränare. Han75c 0m 100y 0k
Föreningen hade då100c
(1998)
igång 3 seniorlag och 12 har också suttit i styrelsen som satt sin prägel
juniorlag, sammanlagt 230 sedan 1996 fram till idag på HBK
spelare. Då kan man säga 2021. De sista 4 åren som
ordförande. Detta år blir det
att det fanns aktivitet.
Några styrelseledamoter
Mats-Erik
engagerade, sista som tränare och sty- som bör nämnas extra, är
han hade hand om fot- relseledamot. Nu skall han Alf-Erik Hagvik, som var
bollsskolan, knatteserien, göra något annat, som han ordförande i 8 år, samt leda-

mot i 7 år.
Carl-Erik Isaksson var med
under 13 säsonger under
90-talet, varav 9 år som ordförande, då verksamheten
var som livligast.
Peter Skogvall (ordf.) och
Ulf-Peter Wiss (kassör i 10
år) satte envist igång med en
ekonomisanering och satsade 10 år på att betala bort en
större skuld som föreningen
skaffat sig. Efter Skogvalls
tid som ordförande, hjälpte
Bertel Lybäck till. Han var
ordförande i 10 år

Det finns många andra
som kunde nämnas. Alla
som hjälpt till under åren
skall ha ett stort Tack för
er insats inom HBK:s verksamhet.

Tillsammans förverkligar
vi dina köksdrömmar!
045 261 2920 I www.harjedalskok.fi
#garanteratnöjdsomkund

ÅTERFÖRSÄLJARE OCH MONTÖR AV

Marine

Electronics

SARA LINDVALL FORS
Formgivare

www.formbyran.fi I @formbyran
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Historiskt guld för HBK:s
D12 pojkar 2001
HBK:s D12 pojkar var
föreningens första distriktsmästare, alltså guldmedaljörer. I sin sista match i
serien vann laget med klara
6-1 över URA från Kannus.
Guldmedaljörerna klarade sig utan förlust i övre
slutserien. Det är alltså
första gången ett pojklag
från HBK vinner guld i distriktsserien.
Silvret gick till GBK,
bronset knep Jaro Team.
HBK vann också sin grupp
i grundserien och gick obesegrade genom hela grundserien. I grundserien spelade HBK en oavgjord match
mot KP-V från Kaustby
som blev 2-2. I slutserien
blev det också en poängförlust med 2-2 mot Jaro II.
I den avgörande matchen
mot GBK vann HBK med
2-0. I distriktsserien deltar

lag från Nykaleby i söder
och Oulainen i norr. T.ex
Jaro deltog med 3 lag i serien som annars bestod av
12 lag.
Lagets och seriens bästa
målskytt blev Björn Krook
med 13 mål. Niklas Holmbäck gjorde 9 mål.
Efter segermatchen mot
URA firades guldmedaljen med en trevlig fest vid
Hovsala plan. Laget fick lemonad, grisar, tårta och 20
liter popkorn! Supporters
och föräldrar bjöds på kaffe
och tårta segern till ära.
Säsongen avslutades med
en andra plats i Norrvalla-cupen i Oravais. Där får
man möta nytt motstånd
längre ifrån. Många av spelarna har dessutom spelat
med 13-åringarnas lag och
klarat sig bra där också.

Guldlaget. Tränare: Stefan Svenlin. Målvakt: Jonas Haga.
Utespelare: Staffan Svenlin, Robin Lillskrubb, Kari Ranta, Niklas Holmbäck, Jonas Levander, Simon Hellström, Per-Emil Sandstedt, Samuel Huggare, Björn Krook, Eric Storvall, Johannes Byggmästar, Jakob Ånäs.

Flickornas distriktsguld kom
långt tidigare, nämligen 1985
Det var redan 1985, som
HBK:s B-flickor född -68
och senare, tog ett distriktsguld på flicksidan. Det var
flickor, 15-17 åringar, som
tog det första guldet för
HBK. Laget bestod av 18
st träningsvilliga flickor. 2
gånger i veckan har de tränat under Sixten Krook och
Johan Vikströms ledning.
Det var inte riktigt vanligt
då ännu att fotbollsföreningar hade tagit med flickfotbollen i verksamheten.
Damfotbollen hade redan
länge expanderat i Sverige
och från ca 1975 och framåt också etablerat sig i våra
trakter.

Flickornas guldlag. Tränare: Sixten Krook och Johan Vikström
Utespelare: Ann-Sofi Spikbacka, Nina Djupsjöbacka, Yvonne Hummel, Nina Myllymäki, Pamela Taivassalo, Annika Manderbacka, Sofi
Forsell, Åsa Sundqvist, Åsa Krook, Git Bäck, Mari-Louise Björklund, Anu Emmes, Christine Isaksson, Annette Karlström, Marina Kronqvist,
Maria Kåla, Lene-Lis Näse
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HBK:s speldräkt
och föreningskläder
Föreningens speldräkt bestämdes av föreningens första styrelse, med bl.a. ordförande Nils-Erik Wisén,
Ralf Hummel som vice och

Torolf Strandvall som sekreterare. Det var på mötet
(föreningens an126.3.1961
dra möte) som det bestämdes att föreningen spelar

med grön skjorta, vita byxor
och grön-vitrandiga strumpor. En annan ledamot, Bruno Stor fick äran att handha
strumpstickningen.

Pålitlig och heltäckande service
med över 35-års erfarenhet
• intervall- och besiktningsservice
• ODB-, stötdämpar- och bromstest
• AC-service
• motor- och växellådsreparationer
• BG-servicetjänst och produkter mm.
Car Service

VÄLKOMMEN PÅ SERVICE!

68410 Nedervetil • 040-510 7493 • www.backfalt.fi

0400-862 261 Göran
040-7237 518 Margareta

4
RESERVDELAR
TILL DE FLESTA
BILMÄRKEN

Vi demonterar 100-150 bilar årligen.
Våra delar är kvalitetsgranskade med
funktionsgaranti.
Ta kontakt, vi betjänar dig gärna!!

68410 Nedervetil • 040-733 2493 • www.backfalt.fi

Boka festen hos oss!

2

5

Officiell Bosch Car Service och
BG -Service verkstad.

I vårt omfattande lager finns
reservdelar till de flesta bilmärken

• intervall- och besiktningsservice
• OBD-, stötdämpar- och bromstest
• AC-service
• motor- och växellådsreparationer
• BG-servistjänster och produkter mm.

Car Service

VÄLKOMMEN PÅ SERVICE!

Bild av Bo Backnäs från
1971. Här fanns ännu inte
klubbmärket HBK på speltröjan, på gul bakgrund,
utan bara ett stort H på
bröstet. Men vita byxor och
grön-vit randiga strumpor
hade han.

Fastighetsservice och
Begravningsbyrå Strandvall

Föreningsdräkten sen på
som syns på denna
bild, så var klubbmärket
synligt, på ganska mörk-

gröna träningsdräkter. På
bilden syns Ove Levander
och Håkan Krook.

SERVICE CENTER

HBK:S
KLUBBMÄRKE
Gör
en förebyggande
skyddsplan, service och
HBKs styrelse,
med bil.
ordförengöring
på din

rande J. Wikar diskuterade
VÄLKOMMEN
SERVICE!
1.2.
1968 hurPÅklubbmärket
skulle se ut. Efter omröstning vann förslaget med
bokstäverna
HBK 7493
med
68410
Nedervetil • 040-510
svartawww.backfalt.fi
bokstäver på en krona i gult. Det sitter på alla
föreningskläder, spelskjortor och träningskläder ännu
Redan under 1980-talet idag.
övergick dock HBK till helvita strumpor, då kunskapen att sticka grön-randigt
inte gick att finna.
Björn Krook får här representera en speldräkt från
2014. Utvecklingen har
gått till ett speciellt märke
och en hel del sponsorer
tryckt på speltröjan. Färgen
har också blivit mer ljusare
grön, byxorna och strumporna vita.

Bastukväll?
TUSENTALS
DEMONTERADE

Vi demonterar årligen100-150 bilar.
Våra delar är kvalitetsgranskade med
funktionsgaranti.

06 8231000

Ta kontakt, vi betjänar dig gärna!!

68410 Nedervetil • 040-510 7493 • www.backfalt.fi

31974,

Födelsedag? Julfest?

Tvätt av bl.a.:
• motorer
• växellådor
• EGR-ventiler
• kylsystem
• partikelfilter
• luftkonditioneringssystem

68410 Nedervetil • 040-733 2493 • www.backfalt.fi

6
RESERVDELAR
MED FUNKTIONSGARANTI

I vårt omfattande lager finns reservdelar
till de flesta bilmärken. Våra delar är kvalitetsgranskade med funktionsgaranti.
Ta kontakt, vi betjänar dig gärna!!

68410 Nedervetil • 040-733 2493 • www.backfalt.fi
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Jul

Framgångar i Kokkola-cupen

på Kvarnen

Välkommen till ett traditionellt julbord på Kronoby Folkhögskola.
Fredag 10.12 kl. 18, Lördag 11.12 kl. 13 eller 18
BOKA BORD
Tfn 06 823 1500

34 €/person
6-12 år 12€
0-6 år gratis

Torgarevägen 4, Kronoby
kvarnen.fi

PÅRAS
www.paras.fi

spelade höll undan på Centalplanen len, då hans förening finns i
sig till final i Kokko- i Karleby, söndagen den 18 final i Kokkola-cupen.
juli 2004.
Det hör nämligen inte till
la-cupen 2004
Kokkola-cupen var höjd- vardagen för vår förening
HBK: B-flickor

HBK som hela året 2004
hade presterat bra ifrån sig
på plan lyckades dock inte
överlista GBK, utan förlorade med 2-1, efter mål av
Heidi Ranta. HBK hade
några möjligheter att utjämna i slutet, men GBK

punkten för året och framgången i cupen var att laget
inte hade släppt in ett enda
baklängesmål tidigare i turneringen, berättar tränaren
Carolina Lybäck.
Halva Kronoby fanns på
läktaren, bl.a. ordförande
Bertel Lybäck lyser som so-

att ett juniorlag spelar final
i Kokkola-cupen.
Tränarna var riktigt nöjda
med sitt lag. Vi gjorde vårt
bästa och lyckades få till en
hård press mot slutet, men
tyvärr inget mål, berättar
Carolina.

HBK:s B-juniorer födda -87 och senare spelade sig till silver i
Kokkola-cupen 2004. Tränare: Carolina Lybäck, Susann Karlström, Håkan Tallgård och Sixten Krook

HBK:s flickor 2005-2007

Vi är ett av Finlands ledande inredningssnickerier
med över 75 – års erfarenhet inom båtindustrin.
Med passion för gediget hantverk, precision och höga
kvalitetskrav tillverkar vi lyxinredningar för segelbåtar,
motorbåtar, fartyg samt inredningar för offentliga
byggnader.

www.riskas.fi

Ett annat flicklag som
skördat framgång, är flickor 2005-2007 födda, som
under Mattias Ainasojas
ledning också spelat finalmatch i Kokkola-cup. Det
blev guld 21 juli 2019! Finalen spelades mot HJS och
slutade 2-1 till HBK-flick-

orna, efter 2 mål av Wilma
Nyberg. En fantastisk seger
som bevittnades också här
av en stor påhejande supporterskara på läktaren.
Mattias, föräldrarna och
laget sken som solen efter
framgången.
Tidigare under somma-

ren hade laget deltagit i
Helsinki-cupen och också
där vunnit finalen mot Puistolan Urheilijat från Vanda. Slutresultatet blev 4-1.
Vilken bedrift av ett litet
landsortslag att ta sig till
final i Helsinki-cups harrasteserie!
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HBK:s dam-lag 1998, fr.v. Carolina Lybäck, Maria Lindqvist, Iselin Strandvall, tränaren Mats-Erik Käld, Charlotte Björkgren, Pia Haga, Sofie Nyberg, Sara Haga, stående fr.v.
Susann Riska, Åsa Corin, Lotta Biskop, Magdalena Byskata, Linda Lillvik, Susann Karlström, Hanna Biskop och Anna-Brita Öst. Anne-Marie Karlström, Sofie Varjonen och
Eva Spikbacka är inte med på bilden.

HBK:s damlag startade 1985
HBK
startade
med
dam-fotbollen 1985 i seriespel. Det höll dock inte
i sig riktigt många år efter
det, men HBK hade startat
ett gediget flickjuniorarbete, som bar frukt i ett damlag igen 1998.
Mats-Erik har tränat flickorna som juniorspelare ett
antal år och 1998 så anmäldes igen ett HBK-lag till da-

mernas div 2. Laget fick en
fjärde placering i serien och
det betraktades som mycket
bra.
Damlaget var träningsvilliga det här året och de hade
samlats 126 gånger. Spelarna har därtill tränat individuellt bland annat genom
att länka. Träningsfliten har
varit mycket god.
Kriterier för årets dam-

spelare var; - hur spelaren
agerar på planen och hur utvecklingen har skett under
året, viljan att kämpa och
Fair play attityden. Årets
damspelare blev Charlotte
Björkgren.
Den sociala samvaron har
också varit viktig för damlaget. Förutom aktiv träning
gör laget också roliga saker
tillsammans, t.ex. utflykten

till tränarens sommarstuga,
där laget bland annat spelade beachvolley och säsongen avslutades med bowling
och kinamat.
HBK har varje år ställt
upp med ett damlag. Något
år in på 2010-talet har dock
damerna inte riktigt räckt
till antalsmässigt. Damlaget
har tränats bl.a. av Håkan

Tallgård, Jose Guerrero,
Rainer Nyholm, Thomas
Boström, Adam Näse och
Anton Näse.
Damerna har främst deltagit i div 3. Det har varit en
lämplig serie för våra damspelare.
HBK:s damlag från 2000,
med tränaren Håkan Tallgård. Laget blev också detta
år 4:de i serien.

Stående fr.v. Lilian Rönnqvist, Susann Karlström,
Ann-Louise Lönnqvist,
Åsa Corin, Ann-Christine
Ahlvik, Gerd Corin, Sofie
Forsell och Håkan Tallgård.
Nedre fr.v. Sofie Nyberg,
Carolina Lybäck, Mikaela
Granqvist, Linda Lillvik,
Charlotte Björkgren och
Iselin Strandvall.
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HBK-lagen under 60 år
1968: HBK-lag i nya dräkter
Tränare: Håkan Vikströms första tränarår

1986: HBK:s 80-talslag, div 4
Tränare: Michael Käld

1988: Första HBK-lag som steg till div 3
Tränare Michael Käld
1971: Jubileumsmatch mot Lövånger-Uttersjöbäcken i Västerbotten, Sverige
Tränare: Håkan Vikström

1974: Många spelare med långt hår
Tränare: Michael Kälds första tränarår

1978: Stiligt gäng
Tränare: Håkan Vikström/Michael Käld

1991: Ett av de duktigare HBK-lagen, stiger till div 2
Tränare: Jan Levander

1992: HBK:s första div 2 lag
Tränare: Jan Levander
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1996: Detta div 4 lag gick obesegrad genom serien, 5 oavgjorda och resten segrar.
Tränare Håkan Tallgård

2000: HBK i div 3
Tränare: Mats-Erik Käld

2014: Matchen mot Sundom-HBK 0-2 (Real Madrid?)
Tränare Stefan Svenlin

2017: HBK i div 4
Tränare: Robin Söderholm

2013: Liknar lite Barcelona i div 3
Tränare: Stefan Svenlin

2020: HBK i div 4
Tränare: Tom Eklund

2013: HBK stiger till div 3 2013, efter att många
f.d. HBK-spelare återvänt till moderföreningen
Tränare Stefan Svenlin

2021: HBK-laget i div 5
Tränare Tom Eklund
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HBK 1
Träningssäsongen inleddes
i januari med 2 träningar i
veckan, onsdagar och lördagar. Träningarna hade vi i
den nybyggda fotbollshallen
i Bennäs. LKI Arena.
I Bennäs tränade vi ända
till april tills vi fick börja
träna på vår egen konstgräs-

plan. På grund av coronan
blev igen seriestarten uppskjuten till juni, vilket betydde att även detta år blev
seriespelet annorlunda. Först
en enkel grundserie med 9
matcher. De sex första lagen
spelade övre slutserie och de
fyra sämsta spelade nedre

slutserie.
I grundserien hade vi inget
riktigt flyt i våra matcher vilket gjorde att vi tappade onödiga poäng och hamnade på
nionde plats i grundserien. 2
segrar 2 oavgjorda och 5 förluster. Målskillnad 14-20
I nedre slutserien började

FÖLJANDE SPELARE
HAR SPELAT MED HBK 1

Christian Wiss, Jonas Haga, Gabriele
Tasco, Joel Björklund.

Hugo Holmbäck (målvakt), Joni
Grankulla(målvakt), Anton Näse, Anton Snåre (ny), ChristianHagnäs, Emil
Snåre, Hugo Wikar, Jonas Eklund, Jonas Grankulla (comeback efter några
års frånvaro),Martin Prest, Mostafa
Nouroozi, Perada Natthapong, Petter Biskop, Omari Prosper Musabila
(ny), Rasmus Bjon, Simon Snåre,

ÅRETS SPELARE:
Jonas Grankulla

spelet att flyta och vi spelade många bra matcher med
mycket bra spel. 4 segrar och
2 förluster. Målskillnad 28-9.
Topp tre målskyttar var Jonas Grankulla 10 mål, Gabriele Tasco 8 mål och Rasmus Bjon 7 mål.
Tyvärr ställde coronakri-

sen till det igen denna sommar med karantäner och
uppskjutna matcher. Hoppas att säsongen 2022 blir en
coronafri säsong.
Laget har tränats av Tom
Eklund med Stefan Svenlin
som hjälptränare och målvaktstränare.

FRAMSTEGSPRIS:
Anton Snåre
TRÄNINGSPRIS:
Emil Snåre

Logo valkoisella taustalla

Logo mustalla taustalla
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KRONOBY YJ-07
Kronoby YJ-07 har i år bestått av 2007 födda flickor
från HBK, TUS och IK Myran samt av en spelare som
också spelar i LBK. Vi har
haft endast 15 st 2007 födda flickor i vår trupp varför
det blev aktuellt att också
ta med några 2008 födda (5
st). Vi har även i år deltagit i
Liiga Pohjoinen. P.g.a coronan blev starten på serien
senare än planerat men 1213.6 hade vi vår första turnering i Uleåborg. Vi startade serien på bästa sätt, vinst
mot Lappi United. Följande
dag blev det dock en rejäl
förlust mot ONS men med
3 poäng i bakfickan var det
bra att blicka framåt mot
kommande matcher. Vå-

romgångens macher gav 5
vinster, 1 oavgjord och 3
förluster och det resulterade
i en fin andra plats.
De 5 bästa lagen (ONS,
Kronoby YJ, JyPK, Styly,
KPV) fortsatte till höstomgången som spelades som
dubbelserie. Vi började höstomgången 14.8 hemma
på Forsbacka plan i Terjärv
mot JyPK. Vi tog våra första poäng av JyPK (1-1)
och fortsatte nästa dag med
en vinst över Styly på Nedervetil sportplan. Målet
för höstomgången var att
komma bland de 4 bästa
så att vi skulle få en plats i
Liiga Pohjoinen även nästa
år utan att behöva kvala.
Efter 3 vinster, 2 oavgjorda

och 3 förluster blev det en
andra plats även på höstomgången. Vi lyckades under
säsongen också ta poäng av
alla lag förutom ONS. På
Centralplanen i Kronoby
18.9 tog vi till slut en seger
över KPV (3-2) i en seriematch.
En suverän säsong och
vi klarade oss otroligt bra
trots att vi hade en betydligt
smalare spelartrupp och har
haft mindre gemensamma
träningar än alla andra lag
i denna serie. Kronoby YJ07 är ett sammansvetsat lag
som har roligt, både på plan
och utanför, vilket jag tror
är en viktig förklaring till
våra framgångar.
Säsongen kulminerade i

SPL slutturneringen 8-10.10
i Eerikkilä. I turneringen
deltog Finlands 16 bästa lag
i denna åldersgrupp. Vår
första match hade vi mot
HJK. Det var en tuff början men flickorna kämpade
tappert och slutresultatet
blev endast en 3-0 förlust.
Nämnas bör att HJK vann
hela turneringen. Vår andra
match spelade vi mot EBK
Akatemia och den matchen slutade oavgjort. Trots
att vi vann över JyPK med
3-0 blev vi tredje i gruppen
p.g.a. sämre målskillnad
än tvåan. Vi spelade vidare om placeringarna 9-16
och vår slutliga placering
blev 14:de som vi får vara
stolta över. En minnesvärd

turnering för både spelarna
och för oss alla andra i lagledningen. Nu blir det lite
paus och fr.o.m. december
återupptar vi träningarna
och börjar ställa in oss på
säsongen 2022.

HUVUDTRÄNARE:
Bernt Karlström
TRÄNARE:
Kristoffer Sandbacka,
Robert Ljungberg
MÅLVAKTSTRÄNARE:
Kim Forss
LAGLEDARE:
Paulina Forss

På bilden övre raden från vänster: Alva Svenlin, Minéa Granholm, Enya Finholm, Ella Kelahaara, Novalie Forsen, Angelina Laurén.
Nedre raden från vänster: Agnes Skytte, Ronja Ljungberg, Sigrid Karlström, Abigail Byskata, Tilde Sandbacka, Ellen Furu, Ida
Riska, Mea Hästbacka. Längst fram från vänster: Vilma Lindqvist, Nea Forss
Övriga spelare: Ellen Nyberg, Ellen Biskop, Maja Widjeskog, Olivia Broberg och Emilia Holmlund har också spelat med detta lag.
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Flickor 07–08
Vårt lag har i år bestått av
11 spelare. Laget har tränats av Tuija Honga, Maria Skutnabba och Paulina
Forss. Vi inledde träningarna efter nyår och tränade
en gång/vecka i LKI-arena
och också en fysikträning i
idrottshallen där vi tränade
snabbhet och styrka. När
våren kom började vi träna
på konstgräsplanen. Vi har
deltagit i 07:ornas distriktsserie i år. Det har visat sig
vara rätt nivå för oss och lagom utmanande och vi har
spelat jämna matcher och
haft ett jätte-fint samspel i
vårt lag. Vi är skickliga på
planen och har utvecklats
som lag på alla områden. Vi
slutade på en fin andra plats
i serien efter våromgången
och nu under höstomgången

ligger vi trea i tabellen med
en match kvar att spela. I
början av september deltog
vi i Norrvalla cup och kom
hem med guld efter tre vinster och en oavgjord match.
Mycket bra presterat!
Utöver allt detta har vi
också i år spelat i Kronoby
YJ lagen. Vi har ett mycket fint samarbete med Myran och TUS och har bildat två YJ lag med dem; ett
för 07:or och ett för 08:or.
Nästa år blir det enbart spel
med YJ lagen i och med att
vi spelar 11v11. Fantastiskt
att detta samarbete kommit
igång så vi kan fortsätta spela fotboll också då vårt spelarantal i eget lag inte räcker
till för spel på hela planen.
Vi ser framemot detta samarbete också nästa år!

BÄSTA ANFALLARE: Ida Riska
BÄSTA FÖRSVARARE: Emilia Holmlund
FRAMSTEGSPRIS: Tilde Junell
TRÄNINGSPRIS: Jennifer Sundqvist
ÅRETS SMÅPLANSSPELARE: Ellen Nyberg

Övre raden från vänster: Elin Nordström, Ellen Nyberg, Ellen Biskop,Emilia Holmlund, Tilde
Junell, Ebba Wikar, Nea-Liisa Snåre
Nedre raden från vänster: Fanny Sabel, Jennifer Sundqvist, Amanda Skutnabba, Ida Riska.
Längst framme vår målvakt och lagets kapten Nea Forss

Flickor 09–10

Övre raden från vänster: Amanda Nynäs, Jennifer Holmbäck,
Ellinor Slotte, Iris Andtbacka, Wilma Grankulla, Olivia Mether
Nedre raden från vänster: Ronja Harju, Vilma Hästö, Lovisa
Nyberg, Celine Bexar
På bilden saknas: Katrina Dahlbacka

Säsongen 2021 inledde vi i
januari med träningar i LKI
Arenan, vi tränade på samma tur som 07–08 flickorna
en gång i veckan. När snön
smält i början av april så
flyttade vi träningarna till
konstgräsplan och ökade
träningsantalet till två gånger i veckan. När gräset vid
Hovsala plan var tillräckligt
bra i mitten av maj så drog
vi resten av säsongens träningar där.
Vi spelade några träningsmatcher innan säsongen
sparkade i gång mot LBK,
TUS, Myran och Love. Distriktsserien var för avsikt
att börja i maj men coronaläget inget vidare i vår
och granndistrikten så bollförbundet sköt upp starten
till juni månad. Matchschemat blev ganska intensivt
med en till två matcher
per vecka sammanlagt 18
matcher i distriktsserien.
Vi har haft en mycket tuff
säsong detta år, motståndet har varit hårt i alla våra

matcher. Men en sak måste
man säga av vårt lag, vi har
kämpat till det sista i alla
matcher och flickorna har
gett allt och det viktigaste
vi har inte tappat humöret
utan kunnat glädjas av att
spela. Spelmässigt har vi
gått framåt på alla fronter
och vi har fått en idé bakom
spelet och hur man bygger
upp det.
Under säsongen har vi
deltagit i några ”Nejdens liga”-matcher var vi har klarat oss riktigt bra. Vi deltog
också i Kokkola Cup detta
år, matcherna var hårda men
vi hade ett mycket bra spel
i flera matcher. Sista matchen blev riktigt spännande
då vi spela oavgjort mot
FC-United och det gick till
straffspark, vi dominerade
straffsparken och tog segern
av den matchen.
Inför nästa säsong så
hoppas jag att alla nuvarande spelare fortsätter och att
vi skulle få några till med i
vår grupp, troligtvis så kom-

mer vi att spela i en årsklass
yngre nästa år om det är
bara möjligt. Under säsongen så har vi fått hjälp från
det yngre flicklaget också
när vi haft lite brist på spelare, Aliisa Honga och Frida Nyberg har varit med på
några matcher. Under sommaren fick vi också hjälp av
några spelare – Ellen Aho,
Tuva Forsbacka och Sonja
Dahlbacka som tillbringade
sommarlovet här.
Som tränare under säsongen har fungerat Niklas
Honga och Tuija Honga.
Gunilla Nynäs och Johanna
Holmbäck har fungerat som
lagledare. Målvaktsträning
har vi fått av Kim Forss.
BÄSTA ANFALLARE:
Olivia Mether
BÄSTA FÖRSVARARE:
Ellinor Slotte
FRAMSTEGSPRIS:
Vilma Hästö
TRÄNINGSPRIS:
Lovisa Nyberg
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Översta raden från vänster: Wilma Holmlund, Siri Biskop, Frida Nyberg,
Lovisa Myrskog, Ebba Granö Nedre raden från vänster: Amanda Fagernäs,
Meya Karlström, Agnes Skogvall, Stella Fröjdö, Astrid Karlström, Lisa Slotte
Målvakt: Aliisa Honga

Flickor 11–13 Flickor 14–15
Flickorna har i år medverkat i Distriktsserien F9,
Kokkola cup, Syysturnaus/
Lohtaja samt kommunmästerskap där det blev guld.

TRÄNARE: Marcus Nyberg, Tuija Honga
FRAMSTEGSPRIS: Stella Fröjdö
TRÄNINGSPRIS: Siri Biskop

Flickor födda 14-15. Ett glatt,
sammansvetsat och kämparivrigt
lag som tränats av deras föräldrar i

sommar. Vi har bland annat deltagit i två turneringar i sommar med
fina spelframgångar.

Pojkar 08–09
Till i år anslöt sig fyra nya
spelare till vårt lag. Av dessa
kom två stycken från föreningar utanför vår kommun och två
stycken kom från ett annat juniorlag inom HBK. Tack vare
detta hade vi tillräckligt med
spelare för att kunna anmäla
oss till seriespel även denna
sommar.
Även i år kom vi sent igång
med träningen, detta på grund
av att största delen av spelarna håller på med ishockey under vintern. Under början av
sommaren var ändå de flesta
av spelarna närvarande på träningarna och vi kom på så sätt
ändå relativt väl förberedda till
seriespelet.
Vi spelade första delen av
seriespelet i P13 Kolmonen.
Efter att ha vunnit den serien
blev vi uppflyttade till Kak-

konen. Här blev det ofta svårt
att få ihop till fullt manskap
till matcherna men genom att
vi plockade med spelare från
det yngre laget kunde vi ändå
slutföra serien på ett bra sätt.
Vi slutade efter höstens matcher på en hedersam fjärde plats
i serien.
Höjdpunkten under sommaren var ändå årets Kokkola cup
där vi knep bronsmedaljen i en
åldersklass som bestod av 23 st
lag. Tror inte att det var många
som räknade med att vi skulle
ha möjlighet att slåss om medaljer i denna turnering. Med
bra lagarbete och uppoffrande
spel kunde vi genomföra turneringen på ett berömvärt sätt.
Detta var en trevlig upplevelse som säkert alla inblandade
kommer att komma ihåg under
en lång tid framöver.

Övre raden från vänster: Anders Lindqvist, tränare, Casper Myrskog, Noah Skuthälla,
TRÄNARE: Anders Lindqvist
Alexander Biskop, Roman Rudenko, Jakob Lindvall.
BÄSTA ANFALLARE: Roman Rudenko
Nedre raden från vänster: William Koivusalo, Emil Hahtokari, Elias Lindqvist, Noel Lindqvist, Emil Saarman, Emil Finnila. På bilden saknas Liam Näse och Philip Åkerlund.
BÄSTA FÖRSVARARE: Liam Näse
FRAMSTEGSPRIS: Noah Skuthälla
TRÄNINGSPRIS: William Koivusalo
FÖRENINGENS BÄSTA POJKSPELARE PÅ SMÅPLAN: Emil Finnila
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Pojkar 10–11
Ännu en fotbollssäsong till
ända. Vi inledde träningarna i januari med 2 träningar per vecka i idrottshallen.
Under vintern var vi mellan
8–10 pojkar som tränade.
När vi började träna ute på
konstgräsplanen i april och
hockeypojkarna kom med
och senare under sommaren
när ytterligare ett par pojkar
anslöt sig till laget var vi
som mest 18 pojkar. Vi har
spelat ca 30 matcher under
säsongen.
DM-matcher,
Nejdens liga, Kokkola cup,
höstturnering i Lochteå och
kommunmästerskap i Nedervetil. En storseger och en
storförlust. I övrigt har det

varit otroligt jämna matcher där målskillnaden oftast
inte varit mer än ett eller ett
par mål. Under slutet av säsongen blev det många oavgjorda matcher, av de 8 sista
matcherna spelades 6 oavgjort. Säsongens höjdpunkt
var Kokkola cup där vi kom
till kvartsfinal. Även i kommunmästerskapen trivdes
pojkarna och spelade bra.
De vann ena matchen och
spelade den andra oavgjort,
vilket ledde till att de blev
kommunmästare! Pojkarna
har utvecklats mycket i år
igen och spelar riktigt bra
fotboll tillsammans. Tack
för denna säsong!

TRÄNARE: Jimmy Grankulla och Gabriele Tasco
BÄSTA ANFALLARE: Liam Lindqvist
BÄSTA FÖRSVARARE: William Ahlqvist
FRAMSTEGSPRIS: Leander Hästö
TRÄNINGSPRIS: Theo Grankulla

Övre raden från vänster: Hugo Granqvist, Max Sjölind, Salvatore Tasco, Theo Grankulla, William
Ahlqvist, Vinnie Libäck, Theodor Holmlund, Milo Stor. Nedre raden från vänster: Tim Skutnabba, Liam Lindqvist, Leander Hästö, Casper Snåre, Einar Björkfors, Atif Dubloo, Valter Vestö.
Saknas på foto: Theo Skogvall, Matias Jemenez-Orava, Winston Brännbacka.

Pojkar 14–15
Pojkar födda 2014–2015
har tränat en gång per vecka
från början av maj till mit-

ten av september. Säsongen
avslutades med match mot
föräldrarna som laget vann!

Laget har ingen tränare utan
har tränats av föräldrarna
turvist. Träningarna har

innehållit mycket lek, skoj
samt träning av bollkänsla.
Varje träning har avslutats

med träningsmatch.

Uppe från vänster: Erik Sjölind, Melker Granö, Ted Grankulla, Måns Abbors, Kevin Nynäs, Alvin Hagnäs, Joel Manderbacka, Hannes Åbacka.
Nere från vänster: Lukas Dahlnäs, Aron Riska, Jasper Holmbäck, Ivar Lybäck, Dennis Ånäs.
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Fysioterapi Storbacka

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

KÖTT FRÅN ÖSTERBOTTEN
– SMAKFULLT OCH INHEMSKT –
ÖK:s köttproducenter månar om
att ge dig den bästa maten.
Välj Atrias produkter när du handlar.

www.osterbottenskott.fi

Det lönar sig alltid att
investera i sitt eget liv.
Som ägarkund får du nya förmåner för sparande och placering. Läs mer om
förmånerna op.ﬁ/placerarformaner
Ägarkundskapet i andelsbanken – för ditt liv

