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ALVHEM. I torsdag 
bjöd Ale Golfklubb 
in sina sponsorer 
till lunchföreläs-
ning på Kungs-
gården.

I blickfånget 
stod hockey-
legenden och 

numera klubb-
direktören i Fär-

jestads BK, Håkan 
Loob.

– Jag har bara 
åkt igenom 

Ale kommun 
tidigare, 
men oj vad 
vackert här 

var. Vilken 
fantastisk fin 

golfbana, konsta-
terade Loob och 
blickade ut över 
det sommargröna 
landskapet.

Ale GK har tagit för 
vana att med jämna 
mellanrum bjuda in 
sina sponsorer till olika 
typer av aktiviteter. 
Förra året gästades 
Kungsgården av den 

tidigare förbundskapte-
nen i handboll, Bengt Jo-

hansson, och i förra veckan 
var det dags för en annan stor 
idrottsprofil att hälsas väl-
kommen till Alvhem. Håkan 
Loob, en av vår tids abso-
lut främsta ishockeyspelare, 
redogjorde för sin karriär i 
NHL och Elitserien, men fo-
kuserade främst på sitt arbete 
som vd i Färjestads BK.

– Jag fostrades i en väldigt 
speciell miljö där hela bygden 
var med och utvecklade vår 
konstfrusna isbana i Slite. Det 
lade grunden för mitt stora 
hockeyintresse, men faktum 
är att det lika gärna kunde ha 
blivit bordtennis för min del. 
Som 15-åring var jag på regi-
onläger i Kalmar, förklarade 
Håkan Loob.

Valde klubba
Loob valde dock klubba före 
racket. Ett lyckat drag skulle 
det visa sig. Under sin aktiva 
tid fick han vara med och 
vinna SM-guld med Fär-
jestad, Stanley Cup med Cal-
gary Flames samt VM- och 
OS-guld med Tre Kronor.

– När jag kom till Färjestad 
på 70-talet kände jag direkt att 
det var en klubb med en or-
ganisation som andades posi-
tivitet och framåtanda. Kjell 
Glennert som var ordföran-

de i klubben i över 30 
år och hade en otrolig 

drivkraft och svarade 
också för en enorm 
kontinuitet, säger 
Håkan Loob.

Efter en lycko-
sam NHL-sejour 
i Calgary valde 
Håkan Loob att 
redan som 28-

åring åter-
vända 

från 

Nordamerika hem till Karl-
stad.

– Jag blev erbjuden 900 
000 dollar av Calgary, men 
tackade nej. Några tyckte 
säkert att jag var en ekono-
misk idiot, men jag priorite-
rade familjen. Jag har aldrig 
ångrat det beslutet.

Avslutade karriären
1996 avslutades karriären på 
isen och en annan, den bakom 
skrivbordet, tog fart. Håkan 
Loob anställdes som sport-
chef i Färjestads BK.

– Att lägga skridskorna på 
hyllan och tre dagar senare 
förhandla om kontrakt med 
tidigare lagkompisar var inte 
lätt. Det skulle jag aldrig göra 
om.

Efter elva år som sport-
chef blev Håkan Loob tillsatt 
som vd för aktiebolaget. Det 
skedde i maj förra året.

– Det är roligt, spännande 
och en utmaning i alla hän-
seenden.

84 anställda
Färjestad har idag 84 perso-
ner anställda och omsätter 
120 miljoner kronor. Löf-
bergs Lila Arena har cirka 
400 000 gäster per år.

– Det gäller att ha en 
stabil värdegrund som efter-
levs, med människor som har 
tydliga roller och uppgifter. 

Hjärtat måste vara med om 
framgång ska uppnås. 

Med passionerade 
människor i orga-

nisationen, som är 
positiva och på 

gång, stärks va-
rumärket, säger 
Håkan Loob.

Historia, 
nuläge och 
framtid är 
tre faser som 
Håkan Loob 
lägger stor 
vikt vid i 
rollen som 
klubbdirek-
tör.

– Den 
som inte ser 
bakåt och 
framåt får 
se upp!

J. A.

Populär gästföreläsare 
på Kungsgården
– Håkan Loob besökte Ale GK

9 SNABBA
Scandinavium – Kinnarps Arena
Trav – Golf
Sven-Ingvars – Vikingarna
Kaffe – Vatten
Gotland – Värmland
Wikegård – LG Jansson
Sol – Snö
NHL – Elitserien
Höger – Vänster
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