
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att se fram emot… 
 

17 dec 2011 Inomhuscupen (2012 års upplaga). Här sker 

själva starten för jubileumsåret med en appell till 

publik och deltagande föreningar. 
 

21 april              Upptaktsträff för alla ledare. Seminarium på  

     temat ”HBK i ett 50-årigt perspektiv”. Jan    

     Svensson från SvFF medverkar 
 

28 april      Städ- och jobbardag på Ilanda    
                         

6 juni     HBK-dagen, den stora återvändardagen för alla 

HBK:are från när och fjärran. Mingel, kaffe med 

dopp, tipspromenad, jubileumsmatcher, skoj och 

lekar för alla barn. Så funderar vi på att 

arrangera en ”50-åringarnas cup”  
 

28 juni - 1 juli Mästarcupen för flickor 14 år från hela Sverige. 

Invigning av konstgräsplanen, uppfräschad arena 

och renoverade lokaler. 
 

4 – 7 augusti     10-åringarnas cup 
 

September        Genrepet för 9-åringar 
 

Okt/nov              Jubileumshögtid. Ledare och inbjudna gäster. 

Dag ej spikad     Seminarium på temat ”Svensk fotbolls framtid”.        

     Utdelning av förtjänsttecken. 
 

  Jubileumskalas samma kväll 

    

Du som har material med anknytning till HBK, hör av dig till 

kansliet tel. 054 – 53 12 90 eller hertzogabk@telia.com! Foton, 

tidningsurklipp, roliga episoder, märken, vimplar, matchdräkter 

träningsoveraller, name it…  Det skulle vara roligt att kunna göra 

en HBK-utställning, tycker vi i styrelsen. Vi hoppas att Du delar 

den uppfattningen! 

 

Till sist… 
 

…om vi hjälps åt så blir det ett fantastiskt 2012! 

 

Hertzöga BK fyller 50 … 
 

… nästa år och vi förbereder firandet så smått. 

Att fylla 50 år i ett mänskligt perspektiv är ju  

detsamma som att passera livets middagshöjd, 

sedan väntar rutschkanan utför. Det gäller inte 

föreningar och särskilt inte en som har en stor 

ungdomsverksamhet på programmet. En före-

ning är mera som en perpetum mobile som håller 

sig evigt ung genom att delarna byts ut enligt 

den mänskliga livscykeln. Att fira 50 år kan då 

innebära att man stannar upp, knyter an till det 

som varit och formar den närmaste framtiden 

med de förutsättningar som bjuds i stunden och 

som skymtar vid horisonten. 

 

Det stora och mäktiga som händer är att Ilanda 

får en konstgräsplan. Den ligger redan nu härligt 

grön för att användas, men själva invigningen 

sker under jubileumsåret. Läs mer om den nya 

arenan på mittuppslaget! Utan vidare kan man 

påstå att timingen är god, en ny fin arena när vi 

går in i nästa halvsekel, vad mer kan man begä-

ra. En allmän ansiktslyftning, även det populärt 

bland 50-åringar, av Ilanda idrottsplats utvändigt 

och invändigt har börjat genomföras som en av 

jubileumsårets aktiviteter. 

 

”Så många som möjligt av HBK:s funktionärer, 

ledare och medlemmar ska ges tillfälle att delta i 

jubileet. Verksamheten under 2012 ska genom-

syras av, inspireras av och anknyta till HBK 50 

år”. Det är föreningens programförklaring inför 

jubileumsåret. 

 

På sid 4 presenteras jubileumsårets höjdpunkter! 

 



 

 
 

 

Konstgräs Ilanda IP 2011 
 

I skrivande stund är det 24 timmar kvar till den första träningen på vår 

konstgräsplan, vår efterlängtade konstgräsplan. Herrlaget kör sin sista 

träningen där innan kvalmatchen mot Vretstorps IF. 

 

Men vi tar det från början, sista matchen ut på gamla A-plan var herrlaget 

som i en seriefinal besegrade Arvika med 2-1. Viktor Wiklund blev sista 

HBK-målskytt där. En härlig avslutning på en plan som använts sedan 

invigningen 1977. Första matchen på vår A-plan tog Hertzöga BK emot 

Ambjörby i div 5 Central och matchen slutade 2-2 efter HBK-mål av Jan 

Andersson och Per Lander. I damernas sista match blev det storseger 7-1 

mot Kronan och Joline Malm avslutade målskyttet för damlaget. 

 

Senvintern 2010 fick vi i Hertzöga reda på att Karlstad Kommun hade för 

avsikt att bygga en konstgräsplan i Skåre, fantastiska nyheter för vår kära 

förening som är en av Värmlands största föreningar med många fotbolls-

spelande ungdomar.  

 

Styrelsen hade under 2 års tid kikat på att försöka bygga en egen plan, 

gärna med värme under, men hade kört fast med ekonomin. Det kostar 

cirka 5,5 miljoner kronor att bygga en konstgräsplan utan värme och 

ytterligare 3-4 miljoner om man vill ha den uppvärmd. Sedan tillkommer 

driftkostnader osv. Det var därför en härlig nyhet att kommunen beslutat 

att förlägga en av de planerade konstgräsplanerna i Skåre. 

 

Vi hade hela tiden planerat för 

att ersätta vår grusplan med 

konstgräs och det var först när 

kommunen ställde frågan, vart 

vill ni ha den? som vi började 

fundera i andra banor. Vår 

befintliga A-plan hade tagit 

mycket stryk genom åren i 

samband med att föreningen 

växt. Dels har den haft 

problem med att komma igång på våren och sedan har regnet gjort det 

omöjligt att  

 

 

använda den på hösten. Det hade krävts en omdränering och det är inte 

billigt. Detta tillsammans med att vi vill ha vår verksamhet på "rätt" sida 

Ilandavägen gjorde beslutet relativt lätt för styrelsen, kommunen hade i 

och för sig sista ordet men kostnaderna var ungefär lika oavsett vart vi 

valde att lägga planen. Om det var rätt får vi aldrig svar på men min känsla 

är att det är helrätt. 

 

Markarbetet har utförts av Sten & Vägarbeten som ägs av vår förre ord-

förande Sterner Edhlund. Han har hela tiden under bygget verkat för att det 

ska bli så bra som möjligt för Hertzöga BK och enligt min mening har han 

lyckats. För elarbetet har Värmlands Elmontage svarat och själva 

gräsarbetet har Svenska Sportsbygg stått för. Hertzöga BK har investerat i 

nya plank till vår läktare (arbetet har utförts av ”våra” pensionärer), vi har 

köpt in en ny matchklocka och även en ny ljudanläggning. Vi anlägger en 

ny cykelparkering utanför entrén 

och vi har även börjat titta på en 

maskinpark till vår nya plan. 

 

Som lite kuriosa kan jag meddela 

att det ligger 130 ton sand och 67 

ton granulat på den nya planen. 

 

Fördelar med Konstgräs? Som 

kanslist ser jag egentligen bara fördelar, inga flyttade matcher (har varit 

extremt många sista åren), alltid lika bra underlag, med ljusets hjälp kan vi 

spela när vi vill och vilket datum vi vill, klubbkänslan ökar med tanke på 

att större delen av säsongen förläggs till Ilanda IP. Under vinterperio-den 1 

november - 30 april är det Karlstad Kommun som sköter bokningen men 

det är klart att vi kommer att få större möjligheter att träna med fler lag och 

givetvis kommer fotbollsklasserna på Ilandaskolan att kunna träna på ett 

perfekt underlag under stora delar av läsåret.  
 

Mathias Jonsson 
 

Det är samme Mathias som leker med tanken att förlägga matcher med 

avspark kl. 20.45. Precis som Champions League!  

 


