Halmstad 2012-11-05

Pressmeddelande
IS Halmia och IF Centern inleder samarbete för att utveckla dam- och
flickfotbollen i Halmstad!
IS Halmia har en framgångsrik säsong bakom sig med avancemang till division 1 för
både herrarna och damerna. Inte minst inom damfotbollen har IS Halmia en lång och
stark tradition, vilket föreningen nu vill ta vara på och utveckla ytterligare. IS Halmia har
för damer både ett A-lag och ett B-lag som varit framgångsrika i seriespelet, men saknar
i dagsläget en egen ungdomsverksamhet på flicksidan.
IF Centern bedriver senior och barn- och ungdomsverksamhet för både tjejer och killar
med bas på Kärlekens IP. Klubben har på senare år i antal aktiva växt mycket och
framgångsrikt byggt upp en stark och bred ungdomsverksamhet. På tjejsidan har man
idag en verksamhet med många tjejer och bra ledare och tränare men har ingen
seniorverksamhet inom damfotbollen.
Föreningarna kompletterar därför varandra på ett utmärkt sätt. Båda föreningarna finns
också i samma område i Halmstad vilket underlättar i rekryterings- och
träningssammanhang. Samarbetet mellan klubbarna syftar till att kunna ge de flickor
som vill satsa på sin fotboll en möjlighet att göra det i en trygg fotbollsmiljö med
kontinuitet och kvalitet.
-

För IS Halmia innebär det att vi kommer att få ett naturligt tillskott av lovande
fotbollstjejer. Division 1 platsen nästa säsong kommer att kräva en bred och
starkt trupp och detta samarbete med IF Centern är en pusselbit i detta, säger
Susanne Erlandsson.

-

IF Centern vill och kan genom samarbetet säkerställa så att alla tjejer kan
fortsätta utvecklas i sin takt vare sig man kommit längre i sin utveckling eller
inte. Det är viktigt för klubben att erbjuda en breddverksamhet för alla i både
träning och matchspel och uppmuntra ungdomar till livslångt fotbollsintresse,
säger Rasmus Svensson.

Samarbetet börjar omgående och startskottet ute på fotbollsplanen sker torsdagen 8/11
då första gemensamma träningen går av stapeln på Sannarps konstgräs.
Ev frågor kring ovanstående besvaras av följande:
IF Centern: Rasmus Svensson 0708-765700
IS Halmia: Susanne Erlandsson 0706-508845

