
Hertzöga har fått det gräsligt bra 
JUBILEUM 

Hertzöga är skönt, gult och grönt. 

Sedan flera årtionden tillbaka har det varit Hertzögafotbollens slogan. Även om tröjfärgen 

i begynnelsen var svart och att också vitt efterhand tillkommit. 
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P-O Leandersson och Mathias Jonsson har i en broschyr sammanställt det mesta som är värt att veta om 
Hertzögafotbollens organisation.  
FOTO: AGNE BYSTRÖM [Förstora]  

 
Här några av de pensionärer som varit med om att rusta upp innandömet i huvudbyggnaden intill fotbollsplanerna. Från 
vänster Mats Larsson, P-O Leandersson, Peter Borg och Per-Erik Hedelin. 
FOTO: AGNE BYSTRÖM [Förstora]  

Hertzöga BK står under 2012 inför en ny milstolpe. Klubben fyller 50 år som framför allt kommer att 

uppmärksammans med HBK-dagen den 6 juni i samband med en jubileumsmatch och den 28 juni i det att 

konstgräsplanen invigs och en mästarcup för flickor 14 genomförs. 

Själva jubileumsfesten är satt till den 17 november. 

– Vi har som mål att under året på lite olika sätt återkomma till händelser som är viktiga för klubben och även 

präglar en stor del av verksamheten, berättar kanslisten Mathias Jonsson. 

Jag har nämnt några av punkterna men de är ännu fler och återkommer till dem i faktarutan. 

Befolkningsökning 

1980 bodde ungefär 6 000 personer i Skåre/Stodene-området. I dag kan man peka på en markant 

befolkningsökning. På drygt 30 år ligger ökningen på runt 1 500 personer. 

En hela tiden expanderande småhusbebyggelse är främsta orsaken till det. Området, med bara milen in till 

stadskärnan, är även populärt bland barnfamiljer så när den äldre generationen som i många fall bott här sedan 

1970-talet, flyttar in till stan, eller någon annanstans, sker samtidigt en föryngring av populationen. 

– Det märks inte minst om man parkerar bilen vid mataffären numera. Ibland får man köa för att finna en plats 

där. Det hände aldrig förr, konstaterar Mathias Jonsson. 

Expanderat har också fotbollen, den idrott som starkt genomsyrar den norra förorten till Karlstad. 

– Vi växer hela tiden. Har nu drygt 800 medlemmar som till stor del fördelas över 33 lag, säger Mathias Jonsson. 
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Konstgräsplan 

Det har medfört att planbehovet har setts över. Två gamla planer, anlagda 1976–1977, hade i det närmaste tjänat 

ut när föreningens styrelse satte sig ner och skulle ta ett nytt grepp om framtiden. 

– Vi tittade tidigt på att förlägga en konstgräsplan till andra sidan av genomfartsvägen mot Ilanda. Där har vi 

sedan tidigare en grusplan som kommer till användning tidigt på året. Meningen var att förse den planen med 

konstgräs i stället. Men hur vi än räknade stupade det på att vi inte hade de ekonomiska resurserna för att klara 

det. 

– Att där ha en varaktig plan och tvingas ha vägen som övergång hela tiden var förstås inte heller tilltalande, inte 

minst med tanke på våra många ungdomslag, säger Mathias Jonsson. 

Men vad man inte visste men skulle bli verklighet senare var att Karlstads kommun faktiskt prioriterat att lägga en 

konstgräsplan till just Ilanda ip. 

– En dag ringde en kommunal tjänsteman till oss och frågade, var vill ni ha planen? Gissa om vi blev överraskade 

kring det utspelet. Men vi fick i den vevan veta att kommunen angelägenhetsplanerat tre konstgräsplaner. Den 

första skulle ligga på Klasmossen på Kronoparken, den andra på Västerstrand, och efter det stod vi i turordning, 

visade det sig. 

Spaden i jorden 

Det var på senvintern 2010 som kommunen första gången hörde av sig. Efter det har kontakten trappats upp 

stegvis. I höstas var det dags sätta spaden i jorden och skala av den gamla A-planen (B-planen finns kvar) och i 

stället förse den med konstgräs. Till en kostnad av 5,5 miljoner kronor. 

Nu ligger den där grön och grann och inte det minsta väderkänslig vilket den gamla planen var som liknande en 

ogästvänlig leråker om den drabbades av skyfall. Inga matcher behöver längre flyttas till någon annan idrottsplats 

vilket hände förut. 

Men det är inte bara planverksamheten som varit föremål för en ansiktslyftning. En ny matchklocka och ny 

ljudanläggning tillförs området. 

Två läktare har, eller ska, renoveras, en stor altan sätts upp kring kiosken. Nya planen ska förses med staket. 

Hjälpsamma pensionärer 

Och inomhus, i huvudbyggnaden, har många ideella krafter hjälpt till med att snickra och måla så allt ser nybyggt 

ut innanför dörrarna. 

– Vi har fantastiskt hjälpsamma pensionärer och andra intresserade i närområdet. De har lagt ner mycket jobb på 

att restaurera hela anläggningen, poängterar Mathias Jonsson. 

Karlstads kommun är än idag rådande över Ilanda ip och har därmed viss bestämmanderätt över tider och vad 

som ska försiggå här. Bland annat ska skolorna i närområdet kunna utnyttja anläggningen vilket också Hertzöga 

BK ser som en självklarhet. 

– Vi är ändå hundraprocentigt nöjda med den uppbackning vi fått från kommunen. Men som sagt, det har varit en 

nödvändighet sett till hur Skåre/Stodene växt boendemässigt under många år. Nu kan vi erbjuda alla som vill att 

delta i vår verksamhet. Det finns inga hinder för det längre, fastslår Mathias Jonsson. 



Stolt är han också över att anläggningen blivit så stor och omfattande att man inte längre pratar om idrottsplats 

utan arena, som blivit en allt vanligare beteckning i idrottssammanhang när storleken på en anläggning närmast 

kräver eller förtjänar det. 

Agne Byström 
agne.bystrom@nwt.se 
054-19 97 20 
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