Fotboll i Hultsfred Årgång 39, Nr 2 2020

Unga domare

Julia Johansson, 16 år,
har dömt i
fyra säsonger.

Assar Simonsson, 13 år,
har gjort sin första
säsong som föreningsdomare.

HFK satsar på barn och ungdom!

I dessa tider...

Årets tre mest använda ord vill jag påstå är ”i dessa tider”. Alla påverkas av coronapandemin
och HFK är inget undantag. Säsongen har minst sagt varit annorlunda eftersom föreningen
stått offside ett flertal gånger. När vi har samlat ihop oss på egen planhalva så har vi tillsammans kunnat forma en ny strategi för framgångsrika passningar och fortsatt jobb offensivt.

D

et ideella arbetet har varit helt avgörande. Utan
allas insatser och en positiv inställning så hade
vi inte tagit oss igenom coronautmaningen.
Dessvärre verkar pandemin fortsätta så en samlad kraftansträngning kommer även behövas fortsättningsvis. Under mitt år som ordförande har jag märkt att
nyckelordet ”tillsammans” är grunden för att HFK ska
utvecklas. Tillsammans tar vi oss an de utmaningar som
föreningen ställs inför. Tillsammans gör vi föreningen och
gemenskapen bättre. Tillsammans har vi kul!

Hultsfreds Marknad 2020 blev så klart ett ekonomiskt
bakslag för HFK, men restriktionerna var tydliga så det var
tvunget att ställas in. Min förhoppning som förälder, ungdomstränare, ordförande och kommuninvånare är att de
många HFK-hjärtan som finns där ute fortsätter att klappa
för föreningen i dessa tider.
Föreningens bioutskott har lyckats möta folkhälsomyndighetens rekommendationer på bästa sätt. Därför har vi
under större delen av hösten kunnat bedriva en anpassad
bioverksamhet. Tack vare visat engagemang från utskottet
har det funnits möjlighet till en mötesplats, ett nöje, en
kultur och ett ekonomiskt tillskott för HFK.

Att engagera sig i HFK är ett sätt att ge så många
som möjligt en rolig och givande fritidssysselsättning.
Tillsammans arbetar vi för att skapa dessa förutsättningar
för att barn, ungdomar och vuxna ska kunna trivas i vår
gemenskap och i vår miljö. Hultsfreds FK handlar om mer
än fotboll. Tillsammans bidrar vi till en bättre folkhälsa, ett
aktivt samhälle och en meningsfull fritid.

Tack till sponsorer och Hultsfreds kommun som ställer
upp och som möjliggör att vi kan bedriva vår verksamhet.
Och ett särskilt tack till just dig som är med och stöttar
HFK. Alla sätt är lika uppskattade från föreningens sida så
länge engagemanget är välmenat.

Under den gångna säsongen finns det mycket att vara
nöjd med både utvecklingsmässigt och resultatmässigt.
Det blev en spännande säsongsavslutning för både dam
och herr på seniorsidan. Självklart fanns det förhoppningar om en kvalplats för båda lagen men våra utskott
är tydliga med att man har satt bollen i rullning för högre
målsättningar och att allt är planenligt. På barn- och ungdomssidan finns en tillväxt som förhoppningsvis kan leda
till etablering av visionen om att flertalet seniorspelare
rekryteras från egna led.

Styrelsen som tillsattes efter årsmötet för ett år sedan
hade visioner och målsättningar. Självklart lever visionerna, tankarna och framåtandan kvar trots det försvårade
arbetet på grund av coronapandemin. Vi får ta med det
goda som finns från detta år och sträva efter att göra
säsongen 2021 så bra som möjligt. Och hur spelar vi den
matchen? Jo, tillsammans!
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HFK:s styrelse 2020

Övre raden fr v: Alexander Lagerström, Torbjörn Karlsson, Patrik Stenbäck, Per Lindqvist och Ove Karlsson. Nedre raden fr v: Amanda
Ströberg, Linda Blomberg och Sofia Eckerstig.

BLI MEDLEM I HFK
Medlemsavgifter 2020
Familjekort
1000:Medlemmar 19 år och äldre 550:Ungdomskort t o m 18 år
450:Pensionär
450:-

Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling

Som medlem i HFK erhåller säljaren
10 % i rabatt på mäklararvodet,
fördelat på 5 % till säljaren och 5 % till HFK.

Intersport

Upp till 6 % i bonus till den enskilde
medlemmen vid köp, där kunden har ett
Club Intersport-kort.

Medlemsförmåner
mot uppvisande av medlemskort i HFK

Ansvarig utgivare:
Hultsfred Fotbollklubb
Idrottsvägen 22 A 577 34 Hultsfred
Tel: 0495-125 82
Mail: info@hultsfredfk.nu
hemsida: www.hultsfredfk.nu
Produktion: HFK´s Pr-grupp.

Layout: Conny Carlsson, Vimmerby
Tryckeri: V-TAB VIMMERBY
Upplaga: 3000 exemplar.
Omslagsbild: Unga domare
TACK! till alla våra annonsörer som på ett eller annat sätt
direkt, eller indirekt, gör vår verksamhet möjlig.

STÖD VÅRA ANNONSÖRER DÅ STÖDER DU OCKSÅ HULTSFRED FK!
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HERRLAGET

Vi nådde inte
riktigt ända fram

Övre raden fr v: Johan Björk, Vladimir Radek, John Svensson, Tobias Stridh, Amir Tresnjic, Alexander Gustafsson, Deart Agushi och
Anders Tuvesson. Mitten raden fr v: Alexander Sundqvist, Simon Lindahl, Arvid Eckerstig, Oscar Karlsson, Charlie Olsson, Sebastian
Strömbom, Isak Lindqist och Krister Borgh. Nedre raden fr v: Viktor Lockström, Simon Tuvesson, Selatin Shaljani, Emil Tapper, Filip
Lagergren och Nader Alsafadi.

S

försvars- och målvaktspelet varit bra, då ska man veta att vi
använt 4 olika målvakter i seriesammanhang. Vidare har vi
under säsongen använt oss av totalt 25 spelare, målvakter
inkluderade. Det ska nämnas att vi har en ung trupp, avslutningen mot IFK Österbymo hade vi en snittålder på 18,2 på
de spelare som befann sig på planen. Framtiden ser mycket
ljus ut för Hultsfreds fotbollklubb.

äsongen 2020 är till ända och kan summeras med ett
ord, konstig. Serien spelades som de flesta vet med
enkel möten. Vårens omgång ströks vilket innebär att
vår första seriematch var i början av Juli, ett derby
mot SK Lojal på Knektavallen utan publik startade tävlings
säsongen. Vi spelar 2-2 vilket får anses som rättvist. Vi hinner även möta HMIS på bortaplan seger 1-0. Det innebär 8
månader försäsong och två seriematcher innan det var dags
för sommarvila.

Trots den rådande pandemin så har vi hunnit med ett 80-tal
träningar, där 10 spelare har tränat 75% eller mer. Så ni förstår att vi alltid är mycket folk på träningarna allt som oftast var
vi runt 24 spelare närvarande. Vilket är fantastiska förutsättningar för att kunna bedriva fotbollsverksamhet.

När man sammanfattar höstens matcher är det 5 segrar,
6 oavgjorda och 0 förluster. Det räckte dock “bara” till en
fjärdeplats i serien och missad kvalplats på grund av sämre
målskillnad, surt.

Vi nådde inte riktigt ända fram, men snart är vi där!
I småland spelar 72 lag division 5 fotboll och det är bara
Hultsfred FK och 2 lag till som har 0 förluster i serien, riktigt
bra gjort. Samtidigt är det bara 1 lag som släppt in färre mål
och 1 lag som släppt in lika många 8 st. Det tyder på att

Ledarstaben Herrlaget
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Din Fotograf och
Fotobutik
Bilder från digitalkamera eller mobil
från 1.65:-

Porträttfotografering

Snabbframkallning!

ID-körkortsfoto
Drop In

Norrtullsgatan 6, Vimmerby. 0492-10095.

Swedbank Hultsfred
Din Lokala Bank!

LOKAL ELHANDEL
Du vet väl att du kan
handla din el lokalt!

Med vårt Samhällsengagemang
vill vi göra skillnad!

El från Vimmerby Energi & Miljö AB
produceras till 25% på kraftvärmeverket
Tallholmen i Vimmerby och resterande
del kommer från vattenkraft och
lokala solproducenter.

•
•
•
•
•
•

Vår el är självklart 100% förnybar.
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Välkommen att höra av dig
så hjälper vi till att välja
rätt avtal för dig!

NÖJDH

vimmerby.energi@vimmerby.se
0492 - 76 93 00
www.vemab.se

Friends
Ung Ekonomi
Unga Jobb
Ung Företagsamhet
Stiftelsen Kronan
Äntligen Jobb

rtföretaget
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Mobilbanken dina bankärenden i vår mobilapp
Swish för över pengar direkt i mobilen
Spärr av kort 08-411 10 11
Internetbanken www.swedbank.se
Kundcenter 0771-22 11 22. Öppet dygnet runt.
Nyhet! Nu kan du även logga in med Mobilt BankID.

DAMLAGET

Nytt kontrakt i
div 3 för damlaget
I augusti startade till sist seriespelet i div 3 Norra dam i en säsong präglad av mycket osäkerheter och oklarheter om matcher, publik med mera. Efter att gruppspelet i Toyota Cup
där HFK dam kom tvåa var färdigspelat satte Covid -19 stopp för alla matcher i Småland
och damlaget fick ägna sig åt träning. Då högskolorna bedrev distansundervisning fylldes
träningsgruppen på med flera tjejer så det var 14-20 tjejer på vårsäsongens träningar och
även under höstsäsongen har det varit hög närvaro på träningarna. Tack vare tjejerna i
F06-laget gick det att spela tre internmatcher vilket blev en omväxling till träningarna.

T

ävlingsspelet under vårsäsongen blev därför
endast en tävlingsmatch mot Tjust IF FF i
Toyota Cup. HFK gjorde en stark match och
stod upp bra i spelet men då Tjust var effektiva när chanserna dök upp var det 0-4 underläge i halvtid. I andra spelade HFK upp sig men närmare än en
1-4 reducering och ett antal vassa lägen kom inte laget.
Sedan spelade även HFK två träningsmatchderbyn mot
Rosenfors IK där hela spelartruppen delade på speltiden och det blev 1-0 hemma och 3-3 borta i en match
där HFK var en spelare mindre i 65 minuter.
Efter sommaren startade seriespelet med hemmamatch mot Fredriksdal/Äng, trots att motståndarna
var bättre i spelet lyckades HFK hålla 1-1 fram till
slutminuten då Fredriksdal/Äng fick in ett segermål.
Matchen efter gick det bättre och Egnahem B besegrades med 8-0 efter att HFK skapat mängder av chanser.
Sedan var det derby mot Vimmerby B där HFK höll
jämna steg men 2-2 blev 2-4 sista tio minuterna.
Därefter blev det ytterligare två segrar 6-2 mot
Ölmstad borta och 2-0 mot Tranås/Torpa B hemma
vilket följdes av en 3-3 match mot Holsby där det åter
blev ett sent insläppt mål. Efter Holsbymatchen avslutade tränaren Peter Jardefeldt sitt uppdrag av personliga skäl. Peter har varit starkt bidragande till lagets
framgångar under säsongerna 19-20 och hållit bra och
fartfyllda träningar. Resterande delen av säsongen fick

genomföras av resten av tränarstaben bestående av
Martin, Per och Ove.
Trots två raka förluster mot serievinstjagande FBSK
med 1-4 och sedan 1-4 mot ett pressat Nässjö, som
kämpade för ett nytt kontrakt var kontraktet säkrat inför
sista omgången mot Eksjö B. Eksjö B ställde upp med
ett lag med lägre medelålder än HFK och trots att HFK
blev rejält tillbakapressade de första 20 minuterna
blev det tre mål på fasta situationer och 4-0 i halvtid. I
andra lossnade spelet och det blev 11-0 med sex olika
målskyttar.
HFK har genomfört säsongen med 19 spelare. tack
vare att laget sluppit skador har det varit full trupp i
nästan alla matcher.
Åtta spelare har varit med i samtliga nio matcher;
Matilda Hemmingsson - stabil mittback och hållit ihop
försvaret, Elin Lindqvist - mittfältare som även deltagit
i smålandslaget för F04 under hösten, Malin Rydén motor på mittfältet och sprungit mest av alla, Caroline
Phalén - stått för rutinen och dundrat in 13 mål som
forward, Emma Billing –forward/mittfält som avslutade
med att dundra in fyra mål mot Eksjö B, Emily Purdy målvakt som under säsongen varit träningsflitig, tagit
stora steg, och hållit nollan i två matcher, Edna Ganovic
– forward/mittfält som varit stark bollmottagare och Ida
Tuvesson – som varit snabb mittfältare/back och vuxit
under säsongen. Deltagit i åtta matcher har Pauline
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DAMLAGET

Schmidt - mittfält som bidragit med fin teknik och tyngd
i närkampspelet, Selma Hedenberg - forward/mittfält
som bidragit med fyra mål och flera assist och Shams
Tarabeih - lagkapten, spelat back/mittfält och bara missat en match på grund av avstängning efter en olycklig
hands mot FBSK.
Deltagit i sju matcher har Stina Reinholdsson – stabil ytterback och Ida Lipic - yngst i laget men stark
huvudspelare som spelat back/mittfält, Elsa Mellberg
- fartfylld mittfältare/forward och Damiana Cota - mittfält som avslutade med mål i matchen mot Eksjö B.
Julia Ingemarsson har deltagit i sex matcher på slutet
och bidragit med rutin och fysik som forward, Ellinor
Johansson har deltagit i sex matcher som målvakt
med rutin och flera matchavgörande räddningar. Moa
Hansson fick delar av hösten spolierad av körtelfeber
men varit med som forward/mittfält i två matcher samt
Julia Pettersson som påbörjade sina studier i Jönköping
i samband med att serien startade men hann med att
delta i tre matcher som back. Till stor hjälp med allt
runtomkring laget har lagledarna/fixarna Marona och
Gonny Phalén varit, vilket bidragit till en lyckad säsong.

I skrivande stund har träningen inför säsongen 2021
påbörjats med Mattias Engqvist som ny huvudtränare
som tillsammans med ledarstaben skall leda laget.
Per, Martin och Ove

Hultsfreds FK mot

hemma

borta

Fredriksdal/Äng		1-2		--Egnahems BK B		
8-0		
--Vimmerby IF B		
---		
2-4
Ölmstads IF 		
---		
6-2
Tranås/Torpa B		2-0		--Holsby IS			---		3-3
FBSK			1-4		--Nässjö FF			---		1-4
Eksjö Fotboll B		
11-0		
---
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Hultsfred • Tel. 0495-24 96 50
www.flexfasida.se

JULCATERING
FRÅN HOTELL HULINGEN

Vi erbjuder ett komplett julbord eller jullandgång
för take away eller utkörning
hem till dig eller ditt företag måndag - lördag fram till den 23/12
Julens klassiska rätter levereras i bufféform eller som jultallrik
i portionsförpackade lådor.
Du bestämmer själv hur du vill ha det.
https://www.hotellhulingen.se/JUL

0495-12150
info@hotellhulingen.se
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Mellan hopp
och förtvivlan...
I mars månad så stängde vi ner bio på grund av Covid 19 och vi gjorde en uppstart i månadsskiften augusti/september. Endast förbokningar kunde man gå och se film med max 50 personer i biosalongen. Matinéerna gick allra bäst, men vi fick många premiärer uppskjutna tills
vidare.
Vi såg en öppning i december med nya filmer som var på gång. Sedan
slog Covid 19 till igen och vi fick stänga ner bion. Vår förhoppning är
att vi ska kunna komma igång igen i januari eller februari, när det har
lugnat ner sig igen.
I våras bestämde vi att göra en satsning på ett bokningsprogram. Vi
har fått pengar från kommunen och Statens filminstitut, som finansierar
detta tillsammans med oss. Det innebär att du ska kunna boka och
betala dina biljetter via bions hemsida. Med detta system investerar vi i
biljettskrivare och ett kassasystem.
Med detta vill bio tacka alla biogäster
och önska alla en god jul och gott nytt år.

Bioutskottet

Stöd HFK – gå med i Gräsroten!
Spela hos
Svenska Spel

Med Gräsroten fördelar Svenska Spel årligen 50
miljoner till ungdomsidrotten. Men det är du och alla
andra som spelar hos Svenska Spel som bestämmer
till vilka föreningar som pengarna ska gå till.

Gräsroten gäller vid spel på alla Svenska Spels spel
(undantaget Vegas, Poker och Bolagsspel), oavsett
om du spelar i butik, på webben eller i mobilen. Varje
gång du spelar ger du poäng till din favoritförening.

Så funkar det
Det är enkelt att ansluta sig till Gräsroten. Välj upp till
tre favoritföreningar som får ta del av pengarna. Det
gör du enkelt på Svenska.se, i butik (Frendo) eller
genom att ringa till Svenska Spels kundservice på
0770-11 11 11

Det kostar inget att vara med.
En gång om året (i oktober) räknas den stora poängpotten ihop. Ju fler poäng din förening har fått under
året som gått, desto mer pengar ger det föreningen.
DU hittar alla anslutna föreningar på Svenska spels
hemsida (https://www.svenskaspel.se/grasroten/
om). Det kostar inget att vara med i Gräsroten.
2020 fick Hultsfred FK 16000 kr av Svenska spel,
vi tackar alla som har valt Hultsfred FK som sin favoritförening.

Poäng förvandlas
till pengar
När du har valt dina favoritföreningar spelar du som
vanligt. Varje krona du lägger på ett spel omvandlas
till 10 poäng som går till din favoritförening. Du kan
bidra med upp till 40 000m poäng per månad. Du
kan när som helst byta förening, men poängen du
”delat” stannar kvar hos de föreningar du valt.

Styrelsen för Hultsfred FK
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F06

Historisk säsong

N

är detta skrivs i höstmörkret summerar vi en
säsong som förmodligen kommer gå till historian på många sätt, när vi lämnade tältet
trodde väl ingen att vi skulle behöva vänta
fram till augusti innan någon match kunde spelas. Trots
inställda cuper, matcher etc. så har denna grupp av
tjejer troget kommit och tränat varje vecka och det har
avspeglat sig på planen, det har inte blivit vinst i alla
matcher resultatmässigt men utvecklingsmässigt är det

en vinst varje gång vi utför det vi tränat och pratat om
på träning.
Nu när hösten och vintern är i antågande flyttar vi in
tältet där vi har bra förutsättningar att genomföra träningar tillsammans som gör oss väl förberedda inför våren
och sommaren.
Vi (Fredrik & Johan) vill även passa på att tacka alla
som ställt upp under året, ert stöd betyder mycket för
laget och föreningen.
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F08

Sista året på 7
manna plan!

Detta fotbollsår blev ett annorlunda år med mycket fokus på träningar och
inte fullt så många matcher. Tjejerna har varit träningsflitiga trots detta.

V

i inledde säsongen med att spela träningsmatcher mot grabbarna i P08 och P09. I dessa
matcher fick tjejerna prova på att spela i ett
snabbare tempo och det var lärorika matcher.
Till hösten började äntligen säsongen mot Västervik
komb i mycket varmt väder och vi kunde till slut vinna
den matchen efter snyggt spel genom hela laget. Under
höstens matcher har det varit en röd tråd i vårt lag, att
bollen ska passas runt i hela laget och att vi ska kunna
vända på spelet under matchens gång. Vi har gått
segrande ur alla matcher utom en som blev oavgjord.

Dessa tjejer i Hultsfred FK F08 är ett gäng positiva tjejer som stöttar varandra och hjälps åt och viktigast av
allt är att vi har roligt tillsammans. Tjejerna och vi ledare
ser nu fram emot nästa säsong då vi äntligen får spela
9 mot 9 med större ytor som passar vårt spel. Vi vill
också passa på att tacka alla föräldrar för detta år med
allt ni hjälper till med runt vårt lag och era tjejer.
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Ledare: Niklas, Linda, Julia och Eron

När det gäller service och reparationer.
Kolla våra däckpriser

Vill du vara med och göra
Hultsfreds Folketspark
levande igen?

Broms, avgas, däck, batteri, svarvning bromsskivor, släcker 2:or,
kamremsbyte, 4-hjulsinställning, ac-klimatanläggning.

Bli medlem genom att
swisha 100:- till 123 108 1850.
Du kan också sponsra med
valfri summa till samma nummer
och till bankgiro 5569-4269
Glöm inte att skriva ditt namn!

Alltid lågpris
för dig som
kan tanka själv

Föreningen Folkparkens Vänner
genom Rosie Folkesson
ordförande 070-343 74 65
rosie.folkesson@hultsfred.se

Oskarsgatan 97, 57732 HULTSFRED
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Laget
som aldrig
tappar taget

H

är är laget som aldrig tappar taget. I HFK´s F 11-1213 har det varit mycket bra
träningsnärvaro och i snitt
har det varit 18 tjejer som tränat 1
gång i veckan under hela säsongen. Träningarna har bestått av lekar,
tävlingar och så massor av fotboll
såklart. Säsongens höjdpunkter har
dock varit de matcher som laget
spelat mot Virserum, Vimmerby och
Rödsle. Alla tjejer har utvecklats
väldigt mycket av både träningarna
och matcherna. Efter sista träningen
käkade laget pizza i klubbstugan där
också lagfotot togs. Nästa säsong
väntar seriespel för detta härliga
gäng!
Tack för att vi får vara med er tjejer…
/Ledarna

HULTSFRED
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P06

2020 blev en
konstig säsong

E

fter att vi i pojkar 06 summerar fotbollssäsongen 2020 så
kan vi konstatera att som för
alla andra så har det varit en
konstig och kort säsong. Covid 19
satte stopp för hela vårsäsongen
som vi alla vet och serien fick spelas
som enkelmöten under hösten.
Vi tränade på som vanligt två pass i
veckan under våren men utan matcher på helgerna blir det ju inte riktigt
samma sak. Höstens seriespel bjöd
på ömsom vin ömsom vatten. Vi blandade friskt mellan högt och lågt ,
mellan bra insatser och lite sämre.
Vi hamnade på en mittenplaceing
när serien avslutades med en härlig
seger nere i Oskarshamn mot ett bra
Rödsle/Fårbo.
Truppen tunnades tyvärr ut lite under
året som gått och vi ligger nu på ca
10-12 tappra grabbar som tränar
kontinuerligt.
2021 är meningen att vi ska spela
11 mot 11 fotboll och vi får se hur vi
kan hitta en lösning på detta. Vi startar som vanligt upp träningarna igen
i fotbollstältet redan i november och
hoppas på ett mer normalt fotbollsår
under 2021.
Tack för säsongen 2020
Stefan , Mattias , Jörgen och Lasse
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P07

Första säsong med
9 mot 9 och offside

N

u har vi avslutat vår första säsong med 9 mot
9 och offside. Spelmässigt har det varit en helt
okej säsong men antalet matcher blev ju inte
så många då det kom en pandemi i vägen som
gjorde att det inte blev några matcher under våren.
Under året har vi haft två lag i seriespel och vi har haft
50 träningstillfällen med mycket bra uppslutning hela
tiden.
Nu tar vi ett kortare uppehåll och börjar med förberedelserna inför nästa säsong i december. Vi hoppas
att nästa år bjuder oss på en hel säsong med matcher
under vårt sista år med 9 mot 9.
Patrik och Johan
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Vintervandra
Öppettider på Hagadal i jul
23 december
26 december
27 december
28 december
29 december
30 december
2 januari
3 januari
4 januari

Simhall
13.00 - 16.45
13.00 - 16.45
13.00 - 16.45
10.00 - 12.00
15.00 - 20.45
13.00 - 19.45
13.00 - 16.45
11.00 - 15.45
13.00 - 16.45
10.00 - 12.00
15.00 - 20.45
13.00 - 16.45
13.00 - 16.45

Hitta den led som passar dig bäst!
• Stenleden 3 km
• Lilla Järnforsenleden 7 km
• Stora Järnforsenleden 12 km
• Hjortenleden 14 km
• Virserumsleden 10 km

Friskotek/gym
08.00 - 17.00
13.00 - 17.00
09.00 - 19.00
08.00 - 22.00
08.00
08.00
09.00
09.00
08.00

• Björnnässlingan 2 eller 4 km
• Hammarsjön runt 10 km
• Hammarsjöleden 11 km
• Lönnebergaleden 60 km
• Lönnebergaleden ny 22 km

- 22.00
- 17.00
- 19.00
- 19.00
- 22.00

5 januari
08.00 - 17.00
6 januari
13.00 - 17.00
Stängt: 24-25 december, 31 december - 1 januari

Julklappstips

10 % på viss
a kort
mellan 1-23
december

Tänk på dina nära och kära, köp ett presentkort på valfri
summa till simskola, bad, badkläder eller aktiviteter.
www.hultsfred.se/hagadal • 0495 - 24 05 30

www.visithultsfred.se/vandra ● #hikinghultsfred.se

STÖDDIN
FÖRENING!
Dubbel nytta – bonus till alla!
Som medlem i Club INTERSPORT samlar du inte bara bonus till dig själv, utan stöttar
även din förening genom dina köp hos oss. Din förening får bonus på allt du köper!
Vill du veta mer? Kontakta din lokala INTERSPORT-butik eller gå in på intersport.se
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P08

Stora steg i
utvecklingen

H

FK P08 har under säsongen varit runt 20 killar
som har haft mycket roligt, kämpat mycket
bra och har kunnat, till slut, spela lite matcher
också.
Gänget har tagit stora steg fram i utvecklingen både
i spelet men även som spelare och företrädare för
Hultsfreds Fotbollsklubb.
Det gläder oss ledare enormt och vi är så stolta över
dom.
Vi har förutom träning och matcher även delat ut HFKbladet. I vintras gjorde vi vår andra vintercup i tältet då
vi hade bjudit in Vimmerby IF och Västerviks FF.
Blev mycket lyckat och försäljningen som föräldrarna
ordnade gick för högtryck!
Tack till alla engagerade föräldrar, föräldragruppen,
våra tränarkollegor i Ungdomsutskottet, vår duktiga
domare och framför allt, killarna i vårt lag.
Ni är grymma och nästa år går vi upp och spelar 9
mot 9.
Tillsammans är vi HFK P08
Johan, Patrik, Kalle och Patrik

Blombacka
Handelsträdgård

Blombacka Handelsträdgård har ett brett utbud
av alla sorters växter snittblommor, binderier och
stort sortiment av krukor. Vi har odling av
1-åriga utplanteringsväxter och krukväxter.

Tel: 070-378 22 82
Mail: antennservice@gmail.com

Välkomna
Tel. 0495-100 13

17

KICKstarta igång
ditt sparande!
Vänd dig till en lokal
och personlig bank

HJALMARSSONS
BUSS
TEL. 0495-340 60
info@hjalmarssonsbuss.se

Lokal - Personlig - Tillgänglig
www.ltvsparbank.se

DÄCK & FÄLG TILL

0%23/."), s -# s ,!34"), s %.42%02%.!$

NYA SOMMARDÄCKKONTAKTA EN EXPERT!
ÄTT RIS ÄTT ÄCK

R

P

R

D

• Kontroll • Skiftning • Tvätt • Förvaring
Vimmerby 0492-103 39
Hultsfred 0495-107 80
Mariannelund 0496-219 00
Oskarshamn 0491-106 39 Eksjö 0381-63 44 00

www.magnussons.com
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P09

Halva av serien
kunde genomföras

D

et har varit ett minst sagt konstigt år, med halva
seriesäsongen inställd, p.g.a. Corona, men hur
som helst, så drog den till sist igång så smått, med
lokala träningsmatcher under senvåren, för att få
lite matchträning, där vi mötte P08, P10 och F08. Mycket
värdefullt, och det var kul att äntligen få lite matchspel på
försäsongen!
Andra halva av serien kunde dock genomföras, om än
med restriktioner. Fårbo, Oskarshamn, Västervik, Vimmerby,

Hjältevad har stått på agendan. Grabbarna har hållt humöret
uppe, trots bra motstånd.
Nu tar P09 uppehåll över vintern, så grabbarna kan koncentrera sig på handboll, hockey, m.m., så ses vi 2021, och
hoppas på en normalare säsong då, och med Bullerby Cup
som huvudrätt.
Bilden från förra Bullerby Cup.
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/Emil, Jocke & Jonas

Från skog till
färdigvara!

www.bergstimber.se

Oskarsgatan 99, 577 32 Hultsfred
Pierre: 070 - 217 67 97 Peter: 070 - 375 47 19
pierre@bygg-kjells.se

Andersbovägen 17, HULTSFRED
Tel. 0495-140 30 · Fax 0495-130 30

Rätt inköpsställe för
HEM, BYGG OCH INDUSTRI

Stöd våra
annonsörer!

P10

Bra avslut på
säsongen

Vi tackar våra spelare för ett bra avslut på säsongen med
ett bildcollage, och nu ser vi fram emot nästa.
Tack även till vår supportande föräldra-grupp.
Hälsningar från Hellen, Linus, Thomas och Marcus

Unga do
Assar Simonsson, 13 år, har gjort sin första
säsong som föreningsdomare.
Vad var det som fick dig att börja döma?
Jag trodde det skulle vara en rolig grej att göra och så såg
jag en chans att tjäna lite extrapengar.
Hur har din första säsong varit?
Rolig och lärorik och för det mesta fullt upp då jag har dömt
flera matcher i veckan.
Vad driver dig till att fortsätta döma nästa säsong?
Det behövs ungdomsdomare då det inte finns så många och
jag tycker att det har gått bra och varit roligt.
Har du stött på några otrevligheter?
Hur hanterar man det?
Det har hänt en gång att en förälder på sidan har klagat och
då har jag fokuserat på spelet och inte lyssnat.
Om du ska sälja in domaryrket på ett bra sätt,
vad skulle du säga då?
Man har möjlighet att vara med och lära de yngre barnen hur
fotboll ska spelas. Allt från regler till hur man ska uppföras
sig på en fotbollsplan.
Vad har du att säga till folk som funderar på att
börja döma? Kanske några tips?
Våga testa för jag lovar att du kommer tycka att det är roligt.

Stöd våra
annonsörer!
22

omare!
Julia Johansson, 16 år
Varför började du döma?
Jag tyckte det verkade roligt och tänkte att det kunde vara kul
att testa på, som en ny utmaning. Det har även fått mig som
spelare att förstå vad en domare tittar efter och ser under
en match, vilket även har utvecklat mitt sätt att agera när jag
själv spelar.
Hur länge har du dömt?
Jag har dömt i 4 säsonger
Hur har det gått för dig under de åren du har dömt? Hur har
utvecklingen gått? Vad har varit bra, vad har varit dåligt? Har
du stött på otrevligheter?
Jag tycker att det har gått väldigt bra, och jag har lärt mig
mycket. Jag började döma 7 mot 7 med en kompis, och efter
ett det började jag döma själv och för att senare döma 9 mot
9 med offside, som var en utmaning i sig. Utvecklingen har
gått väldigt bra, jag har haft folk som har vart och tittat när
jag dömt och gett mig feedback vilket har hjälpt mig väldigt
mycket. Detta har även lätt till att jag har vågat börja döma
innebandy som är en helt ny sport för mig. Det som har varit
bra är att jag har fått gå på årliga utbildningar, där jag har
fått lära mig hur en domare ska agera, och vilja regler som
gäller för olika spelformer 7 mot 7 etc. Det har också varit bra
att gå på utbildningarna varje år då vissa regler ändras och
kommer till. Jag ser inget negativt med att döma förutom att
man kan missa sina träningar med sitt lag då man har domaruppdrag istället. De flesta lag är väldigt trevliga och positiva,
någon gång ibland kan man stöta på lite otrevligheter genom
att ledare och publik inte är nöjda med mina domslut. Ofta
kommer dessa ledare och ber om ursäkt efter matchen och
uppmuntrar mig att döma likadant och tycker att det är kul att
se en domare som visar pondus.
Hur är det som tjej att döma killar?
Jag skulle inte säga att det är någon större skillnad att döma
tjejer och killar. Det är många ledar som säger att det är kul
att se en tjej som dömer, vilket såklart är kul.
Om du skulle sälja in domaryrket på ett bra sätt,
hur skulle du göra då?
Jag skulle säga att det är lärorikt och väldigt roligt. Det är
också bra om man själv spelar fotboll att få en inblick i domarens roll, lära sig regler på rätt sätt och förstå dess innebörd.

Något annat som är roligt är att se barnens, tränarnas och
föräldrarnas gemenskap, glädje och engagemang för fotbollen. Även kul då jag har fått möjlighet att följa flera utav lagen
genom åren jag dömt och få se deras utveckling. Så slutningen tycker jag att om du får chansen att prova på domarrollen
tycker jag att du ska ta den.
Har du några tips till nya domare?
Börja döma med en kompis eller någon äldre erfaren domare. Be även en erfaren domare att komma och kolla när du
dömer så du kan få lite coachning och feedback mellan perioderna. Detta är något som hjälpte och utvecklade mig när
jag var ny domare.
Är du intresserad av att börja döma fotboll? Då är du varmt
välkommen att kontakta Alexander Lagerström eller kansliet.
Kontaktuppgifter finns på hemsidan.
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IG-Elektriska · Storgatan 50 · 577 51 Silverdalen
Telefon/Fax 0495-417 34 · Lager 0495-408 30 · Telefon 0495-408 30
E-post: Jan@igelektriska.se · Webb: www.igelektriska.se

Skadad vindruta?
Vi lagar eller byter
din vindruta
med garanti

D
ä
c
k
s
e
r
v
i
c
e

Självrisk vid
rep. 0 -200:-

Sibylla

Fri lånebil

0495-100 14
www.repex.se
Pump,Silverdalen

Hultsfred
0495-41500

Bilglas, bilvård Ingmar Bernljung

Företag i samverkan
När det gäller

När det gäller

SKATTERÅDGIVNING
SKATTERÅDGIVNING
REDOVISNING
REDOVISNING · REVISION
REVISION

När det gäller

SKATTERÅDGIVNING
REDOVISNING · REVISION

Stöd våra
annonsörer!
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F09-10

Spelade som två
stycken lag
Här har vi ett gäng härliga och glada fotbollsintresserade flickor födda 09/10

T

rots detta konstiga år med covid-19 har tjejerna haft
humöret uppe med de förutsättningar vi har haft. Vi
fick börja året med mycket kondition utomhus samt
lite träningar i vårt fina fotbollstält vid Hagadal.
Tjejerna blev besvikna att alla matcher blev inställda på
vårsäsongen men det var snabbt glömt eftersom vi blivit
23 tjejer i laget och det blev dubbelt så mycket matcher på
höstsäsongen, då vi spelade som två stycken lag.
Nu har vi ett litet uppehåll innan vi börjar träna i tältet efter
nyår igen
Vi avslutar säsongen med disco på Hotell Hulingen och vi
ledare tackar för en otrolig fotbollssäsong tillsammans med
detta härliga tjejgäng. Vi tackar även föräldrarna som är med
oss och stöttar, ställer upp och är med och hejar på våra
matcher!
/Frida, Magnus, Jimmy, Pierre

tryck på allt!

...och vi hjälper dig!

Kläder och presenter för dig och ditt företag
Arbetskläder - Arbetsskor - Profilkläder - Give away
Gåvor - Trycksaker - Skyltar - Fordonsreklam m.m.

0495-20025
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www.mediakompaniet.com

info@mediakompaniet.com

VI ÄR PROFFS PÅ SCANIAMOTORER SEDAN 1941
ORIGINALDELAR - SERVICE - SÄKERHET
REPARATIONER - TILLGÄNGLIGHET

Badrum · Nybyggnation · Renovering

Living in the spirit of sport!
Välkommen till en inspirerande värld av
gymnastik och idrott!

Sporthallsinredning - Omklädning
- Näridrottsplatser
- Utegym - Projectering
och mycket mer!

WWW.BE-GE.NU
OSKARSHAMN 0491-761518

vv

- www.kgmab.se - info@kgmab.se - +46 495 24 99 99 - Hultsfred - Sweden -

KGM AB 2020 HFKBladet.indd 1
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HULTSFRED 0495-12060

VETLANDA 0383-467320
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P11

Seriespel nästa år

D

en här truppen består av 20 killar födda
2011. Vi har spelat sista året med spel 5
mot 5, nästa år börjar vi med 7 mot 7 och
seriespel. Dessutom kommer träningsdosen
öka från 1 till 2 pass i veckan.
Vi hoppas att nästa säsong kommer återgå mer till
det normala så att vi får spela matcher hela säsongen.
Grabbarna har tränat väldigt flitigt trots att våren
inte bjöd på några matcher.
Mvh Mats, Simon, Sandra och Joakim
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P13

Sammanfattning
säsongen 2020

N

är vi nu sammanfattar säsongen 2020 kan
man se tillbaka på en härlig fotbollssäsong
med glädje & skratt, som har gett oss ledare
och alla de fantastiska barnen tillfälle att träffas
en gång i veckan för att göra det vi tycker är superkul,
träna fotboll och umgås med kamrater som har likasinnade intressen!
Om vi tycker att barnen föregående år gjorde framsteg inom både fotboll och kamratskap så är inte denna
säsong sämre vilket jag tror att alla kan instämma i, snarare tvärtom, ett toppengäng som utvecklats enormt!
Tyvärr fick vi ju inte uppleva breddturneringen som
barnen såg fram emot i våras men med hälsan i behåll
kunde vi däremot börja träna utomhus när värmen
tilltog. Vi har hunnit avverka 15 träningstillfällen med
bra uppföljning där vi nu går till halvlek inför säsongen
2021 som bättre fotbollsspelare och ett för åldern väl
utvecklat spelsinne inom alla områden vilket gör oss
ledare både stolta och glada.

TAPET • FÄRG • GOLV

ADVENTSEXTRA!

30%

30%

Med Perfekt Akrylatfärg får din fasad inte bara ett bra skydd mot väder och vind. Hos oss får du
även 15 års kulörgaranti. Kom in, så hjälper vi dig hela vägen från förarbete till färdigt resultat.

Erbjudandena gäller t o m 3/7 2011. Endast hos Happy Homes. Med reservation för slutförsäljning.

Perfekt
Perfekt
Kulörgaranti
Kulörgaranti
– håller
i 15 år!

Erbjudandena gäller t o m 3/7 2011. Endast hos Happy Homes. Med reservation för slutförsäljning.

Håll färgen i sommar.

Perfekt
Kulörgaranti
– håller i 15 år!

PRESENTKORT!
Med mervärde!

– håller i 15 år!Med Perfekt Akrylatfärg får din fasad inte bara ett bra skydd mot väder och vind. Hos oss får du

Perfekt
Kulörgaranti
– håller i 15 år!

även 15 års kulörgaranti. Kom in, så hjälper vi dig hela vägen från förarbete till färdigt resultat.
Perfekt
Kulörgaranti
– håller i 15 år!

Med Perfekt Akrylatfärg får din fasad inte bara ett bra skydd mot väder och vind. Hos oss får du
även 15 års kulörgaranti. Kom in, så hjälper vi dig hela vägen från förarbete till färdigt resultat.

Räntefritt i upp
Perfekt
Kulörgaranti
till 6 månader.
– håller i 15 år!

NEW DAWN ROSE 7234,
JuniINBLOOM, BORÅSTAPETER
erbjudande!
Räntefritt i upp
till 6 månader.

Erbjudandena gäller t o m 3/7 2011. Endast hos Happy Homes. Med reservation för slutförsäljning.

Med Perfekt Akrylatfärg får din fasad inte bara ett bra skydd mot väder och vind. Hos oss får du
även 15 års kulörgaranti. Kom in, så hjälper vi dig hela vägen från förarbete till färdigt resultat.

NEW DAWN ROSE 7234,
INBLOOM, BORÅSTAPETER

FÖR VILLKOR OM HAPPY HOMES-KORTET
SE WWW.HAPPYHOMES.SE FÖR VILLKOR OM HAPPY HOMES-KORTET
SE WWW.HAPPYHOMES.SE

På köpet vid köp av
utvalda fasadpenslar
från Mäster.

Härliga fotbollshälsningar från oss ledare:
Mattias Westrin, Christian Isomettä, Jonas Edvardsson,
Joacim Johansson, Michael Larsen och Khaled Alalouch

FÖR VILLKOR OM HAPPY HOMES-KORTET
SE WWW.HAPPYHOMES.SE

MÄSTER PREMIUM Lägger ut ett jämnt färglager
och har god slitstyrka. 3 bredder. Från 195:-

MÄSTER PREMIUM Lägger ut ett jämnt färglager
och har god slitstyrka. 3 bredder. Från 195:-

MÄSTER FÖNSTERPENSEL Utmärkt för sparmålning
av mindre detaljer, ergonomiskt skaft. 59:-

På köpet vid köp av
utvalda fasadpenslar
från Mäster.

FÖR VILLKOR OM HAPPY HOMES-KORTET
SE WWW.HAPPYHOMES.SE

VILLKOR OM HAPPY HOMES-KORTET
FÖR VILLKOR OM HAPPYFÖR
HOMES-KORTET
SE WWW.HAPPYHOMES.SE
SE WWW.HAPPYHOMES.SE

MÄSTER FÖNSTERPENSEL Utmärkt för sparmålning
av mindre detaljer, ergonomiskt skaft. 59:-

BUTIKSNAMN Gatuadress, Stad. Tel 00-000 00 00. Öppettider: Mån-fre 9-19, lör-sön 10 -17. www.happyhomes.se
BUTIKSNAMN Gatuadress, Stad. Tel 00-000 00 00. Öppettider: Mån-fre 9-19, lör-sön 10 -17. www.happyhomes.se

BUTIKSNAMN Gatuadress, Stad. Tel 00-000 00 00. Öppettider: Mån-fre 9-19, lör-sön 10 -17. www.happyhomes.se
BUTIKSNAMN Gatuadress, Stad. Tel 00-000 00 00. Öppettider: Mån-fre 9-19, lör-sön 10 -17. www.happyhomes.se

BUTIKSNAMN Gatuadress, Stad. Tel 00-000 00 00. Öppettider: Mån-fre 9-19, lör-sön 10 -17. www.happyhomes.se

BUTIKSNAMN Gatuadress, Stad. Tel 00-000 00 00. Öppettider: Mån-fre 9-19, lör-sön 10 -17. www.happyhomes.se
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Erbjudandena gäller t o m 3/7 2011. Endast hos Happy Homes. Med reservation för slutförsäljning.

Håll färgen i sommar.

Erbjudandena gäller t o m 3/7 2011. Endast hos Happy Homes. Med reservation för slutförsäljning.

Erbjudandena gäller t o m 3/7 2011. Endast hos Happy Homes. Med reservation för slutförsäljning.

Som avslutning spelade vi lördagen 19/10 poolmatcher mot Vimmerby IF på knattevallen och där de för
TAPET • FÄRG • GOLV
första gången fick testa på att spela mot andra lag i 3
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P12

Säsongen är nu klar

D

å var vi vid vägs ände återigen.
Ett konstigt 2020 avklarat som
vi ändå tycker att vi genomförde på ett bra sätt. I princip
full närvaro varenda träningstillfälle och
med grabbar som är så hungriga på att
utvecklas är det en fröjd varje gång man
kliver ut på den gröna mattan med dom.
Vi har lyckats få till tre matcher där vi
startade första med att möta Målilla på
bortaplan som resulterade i två vinster
av två möjliga.
Efter det blev vi inbjudna till Vimmerby
för att beträda en av Ceosvallens gröna
mattor där vi spelade två matcher mot
gulsvart som också resulterade i två vinster av två möjliga. Sista kom Målilla på
besök i Hultsfred där det bjöds på strålande fotbollsspel och även där slutade
det med vinst för oss. Nu blickar vi framåt och hoppas att nästa år ska kunna
bli ett strålande fotbollsår med många
matcher och att även KabeCup som i
år blev inställd ska kunna genomföras.
Grabbarna får nu lite välbehövligt ledigt
från fotbollen för att ladda batterierna
tills vi ses nästa gång, bra jobbat alla
inblandade!
// Johan, Mange och Tobbe ”
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- Patric, du är ny ordförande i ungdomsutskottet, hur
känns det?
- Det är en så klart en stor utmaning och jag är mycket stolt
över att mina tränarkollegor, klubbens medlemmar och styrelsen har givit mig det här förtroendet.

Ny ordfö
ungdoms

- Hur kom det sig att du tackade ja till uppdraget?
- När man tittar på vad det finns för härliga och engagerade
personer i ungdomsutskottet så är det inte svårt att tacka ja
till det.
Det är dessutom en fantastisk möjlighet att få jobba med
barns och ungdomars utveckling. Inte bara som fotbollsspelare utom som människor och kompisar. Det är bland det
finaste uppdrag man kan få.
Sen är det också kul med alla engagerade föräldrar som är
med på matcher, står på vår bio, jobbar på marknaden, säljer
lotter och delar ut HFK-bladet. Utan ett starkt engagemang
från föräldrarna är det svårt att få fart på utvecklingen.
- Vad kommer du att tillföra ungdomsutskottet som ordförande?
- Jag efterträder ju Per Lindqvist som har gjort ett fantastiskt
jobb så i första hand är det viktigt att hålla i det engagemanget som han lagt in i utskottet. Jag vill också jobba för att vi
är en förening där alla ska känna sig välkomna och känna
trygghet i.
Jag jobbar en hel del med barnkonventionen i mitt arbete
och det är något som jag tycker är mycket viktigt, att lyssna
på barn och unga och involvera dom i klubbens arbete.
Sen vill jag också vara tydlig med att jag har en väldigt bra
stöttning av Patrik Simonsson som är sekreterare i ungdomsutskottet.

Patric Engqvist är ny ordförande i ungdomsut

Vi jobbar väldigt bra ihop och delar samma värderingar och
utmaningar så det känns jättebra!
- Hur kommer det sig att du blev ungdomsledare i HFK?
- Här måste jag tacka mina kollegor i HFK P08, Happe, Kalle
och Stenbäck, dom lurade in mig på något märkligt sätt.
Jag hade inte en tanke på att bli ungdomstränare, jag har
ingen bakgrund som spelare, har inte gjort en minut av seniorfotboll, så det har aldrig varit aktuellt….tänkte jag.
Men efter att ha hoppat in och hjälpt till några gånger så
blev jag helt biten av det.
Det finns en bra stöttning bland övriga ledare i föreningen

Stöd våra
annonsörer!
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örande i
sutskottet

tskottet och vi fick en pratstund med honom.

och sen har förbundet bra utbildningar som man får gå så det
är egentligen bara en fråga om man har rätta engagemanget,
och det har jag! Det här är bland det roligaste jag gjort på
min fritid.
- Hur skulle du beskriva dig som person?
- Jag upplevs nog som en omtänksam och rolig människa att
vara med, och det vill jag gärna vara. Sen är jag väldigt målmedveten och vill gärna nå de mål som jag och andra sätter
upp, jag är ganska envis helt enkelt.
Hade min fru fått den här frågan kan det vara så att det blivit
lite nyanser i svaret:-)

Beställ någon av
ICAs färdiga
matkassar

- Det är snart jul, om du får önska dig något, vad blir det
då?
- Jag önskar att den här pandemin går över så fort som möjligt så att vi kan börja umgås som vanligt igen och träna och
spela matcher och leva ett mer vanligt liv än vi gör nu.

VI VILL FÖRENKLA
FÖR DIG I VARDAG
OCH TILL FEST!

•
•
•
•
•

• Flera olika varianter
att välja på
• Mer info i butik och
på ICA.se

Hos oss kan du
handla från våra
lokala leverantörer

VI STÖTTAR DET LOKALA

Varmt välkommen
till oss
Patrik & Karro
med Medarbetare
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Vårt egna kök
kan erbjuda
Exotiska brickor
Smörgåstårtor
Grilltallrik
Frallor, baugetter
Räkmackor m.m.

Vi stöttar och sponsrar
föreningslivet på orten.
Handla hos oss så gör
du det också.

ÖPPET
ALLA DAGAR

8-21

Fotbollsko

Å

rets fotbollsskola gick av stapeln V.26 där vi under 4 dagar fick träffas
för att träna fotboll med totalt 39st härliga killar och tjejer mellan åldrarna
7-9år vilket gav en härlig mix av barn med olika erfarenhet av fotboll.
-Träningarna genomfördes i Svenska Fotbollsförbundets riktlinjer där
övningarna anpassades efter ålder och kunskap vilket gjorde att alla barnen fick
ta del av härliga övningar kombinerat med information om vikten av kamratskap,
vad innebörden av lagidrott är samt ”fair play”. Alexander Lagerström kom också
på besök och informerade barnen om vad en domare är och mycket härliga frågor
kom upp till diskussion där barnen fick prata i grupp om varför det är viktigt med
ömsesidig respekt och hur man ska uppträda på en fotbollsplan. Även våra seniorer gjorde ett mycket uppskattat besök där barnen fick tillfälle att träna tillsammans
med spelarna de annars bara ser på Knektavallen när det vankas seniormatcher.
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olan 2020

-Att på nära håll få se barn i olika åldrar träna och leka tillsammans och framförallt
ha roligt är något vi tror att alla tog med sig som en trevlig upplevelse, lagidrott
som fotboll är ju så mycket mer än att bara göra mål, slå ett bra pass, det är i
många fall ett tillfälle för barn att träffas för att leka, ha roligt och spela fotboll efter
olika förutsättningar, att de sedan vann över oss ledare i avslutningsmatchen visar
ju hur duktiga de var!
-Som avslutning delade veteraner ut en omtyckt present vilket jag tror att alla
barnen tyckte om när det blev lördag…..
Vi hoppas att vi får återse flera av barnen nästa år och uppleva lika härliga fotbollskvällar som vi gjorde, tack från oss ledare Mattias, Joacim, Michael, Jonas,
Khaled, Anton och Assar!
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MTB FÖR
TRÄNING
& TÄVLING

VIMMERBY 0492-134 60
GAMLEBY 0493-102 62
WWW.MOTORSPORT.SE
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Hultsfredtvätten
sponsrar Hultsfred FK

Norra Oskarsgatan 107
57734 Hultsfred
+46 70 731 30 43

www.stadbolaget.se

Tel: 0495 - 499 00

STOR. STÖRRE.
FABIA COMBI.
TESTVINNARE

18 / 2015

ŠKODA Fabia Style TSI 90 hk
fr. 129 900 kr (Ord. pris 149 700 kr )
Lägg till Komfortpaket Media Plus för 3 600 kr eller 100 kr / mån (Ord. pris 11 300 kr )
Kombitillägg för 3 600 kr eller 100 kr / mån Förmånlig rabatt på ŠKODA Försäkring

1 695 KR

PRIVATLEASING / MÅN
INKL. SERVICEAVTAL**

100 KR

FR.
SERVICEAVTAL
PER MÅNAD*

3 ÅR

NYBILSGARANTI
MAX 10 000 MIL

Bränsleförbrukning blandad körning 4,7 l / 100 km, CO2 107 g / km. Miljöklass EU6. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Begränsat erbjudande, kan ej kombineras med andra rabatter och avtal. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. *ŠKODA
Serviceavtal 100 kr / mån eller 36 mån eller 4 500 mil. **ŠKODA Privatleasing 36 mån, 1 500 mil/år, ingen särskiljd leasingavgift, garanterat restvärde. Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Rörlig ränta baserad på VWFS basränta sep 2016.
Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer.

BeGe Personbilar Oskarshamn 0491-761500

Vetlanda 0383-467315

Stöd våra
annonsörer!
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Motionssektonen

Boulebana på G i
Folkparken!
Jan Inge Lyckman
Jan Ingmarsson
Lasse Röst
Bo Gustavsson
Vid Cameran Len

SIPU RÖR
SILVERDALEN

IVT VÄRMEPUMPAR
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Motionssektionen

Spelet fick pausa i mars

D

och med serveringen i Kaffestugan.
Under året har det skänkts bidrag till Hultsfred FK:s herr,
damlag och samt huvudföreningen. Närmast kommer julskyltningen med korvgrillning om den blir av. Vi hoppas på
ett bättre 2021 när det gäller våra arbeten med fotbollen,
marknaden och Dackarna.

et har arrangerats spel inomhus där det deltog 12
lag i seriespel med 40 spelare totalt. Spelet fick
pausa i mars på grund av Cov-19. Semi- och finaler
spelades färdigt i höst. I oktober började vi en ny
serie med 10 lag.
I februari var vi i Högsby med respektive och spelade boule,
efteråt vi en bit mat. Vi har även serverat fika i Valhall till seriekonferensen med Smålands Fotbollsförbund.
Det blev en halv säsong på Knektavallen som matchvärdar

Tack för alla vi ses 2021
Motionsutskottet

Deltagarna i det segrande laget: Seppo Lahti, Börje Eklund, Sture Olofsson
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Securitas
Bevakning

Vi utför allt inom våtrum,
golvläggning och måleri.
Våra kunder är allt från
privatperson, företagare,
lokala byggfirmor och
fastighetsbolag.

Svarar för ökad säkerhet
i hela Hultsfreds Kommun med
personell och teknisk Bevakning

Är det något som Ni vill förnya?
Kom till oss så hjälper vi Er!

010-470 1921
Fax: 0495-129 87

GOLV - VÄGG - FÄRG

Handla lokalt o stöd
ortens Ungdomar!
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Dina Bingolotter
köper du givetvis av

Din lokala Förening

Våra Bingolotter finns på

följande platser i Hultsfred!
➢ Klubblokalen
➢ Gallerian dagarna före Jul!
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