
Hertzöga 60 år

Vi fortsätter att jobba för att barn 
och ungdomar i Skåre med omnejd 
ska få idrotta på hemmaplan.

Under 2021 stoppades de flesta av våra årliga arrangemang och en del av verksamheten 
haltade som resten av samhället med pandemin. 2022 hoppas vi att mer går att genomföra 
och planerar för fulla muggar. Arrangemangen för inbjudna föreningar och alla som vill 
komma är just nu;

 •  7-åringarna bjuds in till fotbollsuppstart 11 april kl 18.00 på Hertzögas kansli

 •  HBK-dagen 6 juni
     (En fest med fotboll och mycket annat på Ilanda IP)

 •  Landskampen 23 april 
     (Utbyte med Kongsvinger IL som vartannat år gästar oss, och vi dem, möts i ett
     antal ungdomsmatcher)

 •  Mästarcupen 16-19 juni 
     (16 av Sveriges bästa 14-åriga tjejlag gästar Iland IP under en flerdagars cup)

 •  Landslagets fotbollsskola 20-23 juni 
     (Där barnen har möjlighet att spela i blå-gult)

 •  11-åringarnas cup 3 juli
     (Fotbollscup för F-11 och P-11 på Ilanda IP)

 •  10-åringarnas cup 6-7 augusti
     (Fotbollscup för F-12 och P-12 på Ilanda IP)

 •  7-åringarna bjuds in till innebandyuppstart i september

 •  Hertzögagolfen 3 september
     (Årets roligaste golftävling)

 •  Genrepet i september
     (Fotbollscup på Ilanda IP där F-13 och P-13 för första gången provar på att
     spela 7-manna)

 •  Nyårspromenaden 31 december
     (Tipspromenad där inkomsterna oavkortat går till välgörenhet för barn)

 •  Inomhuscupen i januari 2023  
     (Futsal cup för senior herr)

Läs mer om det senast på föreningens hemsida: www.hertzogabk.se
Följ oss på Facebook: www.facebook.com/hertzoga.bk/ 
eller Instagram: www.instagram.com/hertzogabk
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Så här stor är er samhällsnytta

Hertzöga BK
Ofta pratar vi om fotbollens betydelse i mjuka värden

- fotboll förenar och engagerar. Att omvandla
fotbollens betydelse för samhället sett till siffror har

varit svårare - fram tills nu. Den här rapporten,
framtagen av SvFF och UEFA, visar svart på vitt

breddfotbollens betydelse för samhället, sett till
ekonomiska, hälsomässiga och sociala värden.

Baserat på 797 st aktiva spelare

Hälsa och sjukvård

8 635 495 kr

Arbeten

4 st

Ekonomi

1 506 330 kr

Socialt värde

4 504 644 kr

Ideellt arbete

4 168 310 kr
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Ofta pratar vi om idrottens betydelse i mjuka värden, idrotten förenar 
och engagerar. Svenska Fotbolls Förbundet (SvFF) och UEFA har tagit 
fram ett sätt att omvandla fotbollens betydelse för samhället sett till 
siffror.

Baserat på antalet fotbollsspelare i Hertzöga BK 2021 visar den 
omvandlande rapporten nedan vårat bidrag genom breddfotboll 
för barn och ungdomar. I svart på vitt visar den betydelse för 
samhället, sett till ekonomiska, hälsomässiga och social värden.

Vi är med och producerar 
samhällsnytta

Om ni är födda 2015 och sugna på att prova 
på fotboll i Hertzöga BK, be era föräldrar att 
komma på möte.

Måndag 11 april kl 18.00 är det en träff för 
alla intresserade på HBK:s kansli.

För inbjudan se HBK:s hemsida:
www.hertzogabk.se

Välkomna alla
7-åringar!

Den 6 juni firar svenska folket nationaldagen, 
för oss i Hertzöga är det också HBK-dagen.

Fotbollsmässigt bjuds det på flera ungdoms-
matcher och avslutas med att Herr A möter 
Strömtorp IK kl 15.00

Massor av andra aktiviteter blir det också, 
bl.a. speedshooting, uppblåsbar fotbollssarg 
och hamburgarförsäljning m.m.

HBK-dagen

Det finns flera aspekter på att inneha medlemskap i Hertzöga BK.
En förening med många medlemmar är en stark förening. 
Genom ditt medlemskap får du möjlighet att påverka föreningen 
med rätten att delta samt rösta på föreningens årsmöte, fören-
ingens högsta beslutande organ.

Som aktiv, ledare och spelare i klubben är det obligatoriskt att 
vara medlem. 

Ett medlemskap som supporter innebär ett välbehövligt ekono-
miskt bidrag till föreningen. Medlemskap hoppas vi också ger en 
samhörighet med föreningen och vad den står för. Vissa rabatter 
finns också kopplade.

Medlemskap ansöker du om via hemsidan: www.hertzogabk.se
(Junior 150 kr (t.o.m. 14 år), Senior 250 kr, Familj 350 kr)

Tack på förhand!

Bli medlem och stöd 
Hertzögas samhällsnytta

För att komma i kontakt med oss på 
Hertzöga, om något som står i den här 
Frisparken eller andra funderingar 
angående verksamheten, når ni oss via: 

Kansliets tel: 054 - 53 12 90
E-post: hertzogabk@telia.com

Frisparken...



Frisparken...

När vi nu går in och firar 60 år gör vi det med mycket glädje från 
föregående år trots den rådande pandemin. 

Vi slog rekord med antal 7-åringar som började spela fotboll hos oss. 
83% av alla 7-åringar i Skåre ville vara med och börja spela. En ökning 
med 10-15 procentenheter jämfört med ett ’vanligt’ år. Totalt hade vi 
90 nya fotbollslirare på Ilanda under sommaren, 38 killar och 52 tjejer. 
Underbart!

Våra tjejer födda 08 gjorde en stor bedrift och vann Lilla VM i inne-
bandy. Slutspelet i Hammarö arena avslutades med finalvinst över 
Skoghall med 6-1. Lagkaptenen Wilma Ellinge sammanfattade i VF 
segervapnet till ”Väldigt bra på att peppa varandra”.

Dam har jublat och firat två seriesegrar med guldhattar. Först vann 
U-laget damtrean och sen vann representationslaget division 2. Vi ser 
fram emot division 1 spel 2022 och hälsar nya tränaren Mikael Rundh 
välkommen till Hertzöga. Vi önskar honom och tjejerna lyckat till.

Våra sommarjobbare fick i somras tyvärr inte sköta Landslagets 
Fotbollsskola på grund av pandemin men gjorde en fantastisk insats 
med att renovera IP och målade läktarna.

Vi startade ”Innebandy Flex” i Ilandaskolan. Innebandy Flex handlar 
om ökad flexibilitet. Du är med när du vill och hinner. Alla tränings-
tillfällen är öppna för alla – oavsett ålder, ambitionsnivå, erfarenhet 
och kompetens.

Våra ungdomar är duktiga och tar chansen att vara med och repres-
entera föreningen utanför Värmland så även 2021.
Filip Gustafsson var med fotbollslandslagets P15 Future Team-läger.
Viola Holmén och Nova Rosengren var med och representerade 
Värmland i Innebandyns distriktlags SM för flickor födda 2005.

2021 ett smått fantastiskt år

Spelar du i blågult 
i sommar?
Anmäl dig via hemsidan 
www.hertzogabk.se

Lördag 9 april kl 15.00
Hertzöga BK - Råda BK

Lördag 30 april kl 14.00
(Valborgsmässoafton)

Hertzöga BK - Trollhättans FK
Söndag 15 maj kl 13.00

Hertzöga BK - Lödöse Nygård IK
Torsdag 26 maj kl 15.00

(Kristi Himmelsfärdsdagen)
Hertzöga BK - IFK Hallsberg FK

Lördag 11 juni kl 15.00
Hertzöga BK - Örebro SK FK

Torsdag 23 juni kl 19.00
Hertzöga BK - Vänersborgs FK
Söndag 14 augusti kl 15.00
Hertzöga BK - Ljungskile SK
Lörsdag 27 augusti kl 15.00

Hertzöga BK - IK Rössö Uddevalla
Lördag 10 september kl 15.00
Hertzöga BK - IK Friscopojkarna
Lördag 24 september kl 15.00

Hertzöga BK - Degerfors IF
Lördag 8 oktober kl 14.00

Hertzöga BK - Säffle SK

Torsdag 14 april kl 19.00
(Skärtorsdagen)

Hertzöga BK - Torsby IF
Söndag 1 maj kl 15.00

Hertzöga BK - Eskilstuna City FK
Fredag 13 maj kl 19.00

Hertzöga BK - IF Karlstad 
Fotbollsutveckling

Onsdag 25 maj kl 19.00
Hertzöga BK - Grums IK
Måndag 6 juni kl 15.00

(Nationaldagen) 
Hertzöga BK - Strömstorp IK 

Söndag 26 juni kl 15.00
Hertzöga BK - Arboga Södra IF

Onsdag 3 augusti kl 19.00
Hertzöga BK - FBK Karlstad
Lördag 20 augusti kl 14.00

Hertzöga BK - IF Eker Örebro
Söndag 4 september kl 15.00

Hertzöga BK - Köping FF
Lördag 17 september kl 14.00

Hertzöga BK - Rynninge IK
Lördag 1 oktober kl 14.00

Hertzöga BK - Syrianska Eskilstuna IF

Representationslagens matcher på Ilanda IP 2022
Division 1 dam             Division 3 herr
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Hjärtligt välkomna!
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www.swegon.se

Vi skapar världens bästa inomhusklimat 
för människor och miljö
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VVS

VVS

VVS Design AB, kompetens och kvalitet
Vi utför det mesta inom bad, värme och vatten 

och nu har vi även kylkompetens!

Är vi nöjda så är du nöjd.

tel. 070-750 95 82

LUNCH & CATERING I SKÅRE


