RÖDTOPPEN

Halmia visar offensiva kvaliteter

Det är målen som räknas… Utan målgörare inga vinnare. Så är det i fotboll. Bland alla målskyttar i dagens IS Halmia finns det
två som utmärker sig lite extra. Calle Genberg blev ifjol skyttekung i division 2 herrar med sina 22 fullträffar och i damlaget
heter skyttedrottningen Jessica Jingblad. Duon har redan hunnit visa att målkänslan finns kvar även den här säsongen.
Rödtoppen presenterar i det här numret två rödvita målspottare av rang: Calle & Jessica!
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isse Tvilling, Åke Börjesson, Håkan Sjöö,
Karl-Olof Andersson och Stefan Jönsson…
IS Halmia har genom åren haft många målspottare. Dagens skyttekung heter Calle Genberg som
förra säsongen gjorde 22 mål och utsågs till
”Årets anfallare” i division 2.
– Jag har alltid haft förmågan att göra många
mål, det är nog en blandning av tur och skicklighet,
och kanske en aning talang, säger han blygsamt.
CALLE GENBERG, 29, visade redan i andra
hemmamatchen att han lyckats konservera sin
målaptit. Halmias anfallsess slog till två gånger
om, med ett nickmål och en straffspark när
det blev 3-0 mot Kristianstad – nykomlingarnas första trepoängare blev ett faktum!
– Det var en skön vinst, speciellt eftersom vi
fick spela hela andra halvlek med bara nio
utespelare, konstaterar han.
Calle gör sin tredje säsong i Halmia. Han
har tidigare meriter från spel på den här nivån
och högre. Efter moderklubben Ränneslövs
GIF och talangutveckling i HBK spelade han i
tur och ordning för Ängelholms FF och Landskrona BoIS. Två korsbandsskador i samma
knä fick honom att lämna Skåne och flytta
hem till södra Halland där han drog på sig den
fina vita ISH-tröjan.
Under tiden i HBK spelade han med jämngamla och välkända fotbollsnamn som Ante G
Johansson (nu i IFK Norrköping), Dusan Djuric
(Valenciennes), Marcus Sahlman (Tromsö) och
Peter Larsson (Helsingborgs IF).
– Jag har trivts bra i Halmia från första
stund, säger Calle. Vi har ett bra lag och är ett
sammansvetsat gäng. En del av oss har varit
med ett längre tag, omsättningen på spelarsidan har avtagit något, vilket stärker lagkänslan
och skapar kontinuitet. Vi har en rejäl grundstomme och trivs tillsammans.
• Vilka egenskaper krävs för att bli en bra
anfallare och avslutare?
– Tja, naturligtvis ett visst mått av målsinne,

S
men också en förmåga att hitta ytor och ”hugga” på de chanser som uppstår innanför
straffområdet. De flesta av mina mål gör jag
från ganska nära håll. Det gäller att försöka vara i rörelse och ett ständigt orosmoment framför motståndarnas målbur. På så vis banar
man också väg för mina medspelare.
• Hur är det att spela i Söderettan?
– Det är svårt att göra en bedömning så här
tidigt på säsongen, men visst är det tuffare i
en högre serie, inte minst i straffområdena.
Det är inte lika enkelt att hitta lägena.
• Hur går det mot Luns BK på måndag?
– Givetvis hoppas jag på ny hemmaseger,
det gör man ju alltid. Lund är av tradition ett
svårslaget lag, men har haft en del besvärligheter utanför planen (skatteskulder, reds. anm)
och bytt ut i stort sett halva laget jämfört med
ifjol. Vi går för seger, säger Calle Genberg,
notorisk målgörare i Halmia.
FAKTA
Namn: Calle Genberg
Ålder: 29
Bor: Lägenhet på öster
Antal säsonger i IS Halmia: Tredje
Position i laget: Forward
Sysselsättning: Uppdrag på Skandiatransport
Fritid: Umgås med flickvän, familj och
vänner, blir inte så mycket tid över till
golf…

ådan far, sådan dotter…
Jessica Jingblad går i pappa Mats fotspår
och öser in mål på fotbollsplanen.
– Men utan en bra omgivning klarar man sig
inte, poängterar Jessica. Fotboll är ett lagspel.
Min uppgift är att ligga på topp och då gäller
det att försöka göra så många mål som möjligt. Det är liksom det spelet går ut på.
JESSICA JINGBLAD, 21, vet var motståndarnas målbur är belägen. Ifjol blev hon Halmias
skyttedrottning och under årets försäsong
smällde hon in hela 17 mål. I lagets hemmapremiär i Söderettan, svarade hon får två av
fullträffarna i femettan mot Hamenhög på
Halmstad Arena. I första matchen, Glimåkra
borta, nöjde hon sig med ett mål.
– Två trepoängare i följd var precis den seriestart vi hade hoppats på, säger Jessica.
Förmodligen var det inte seriens bästa lag vi
mötte men det är alltid skönt att få en bra inledning. För oss handlar det om en högre division och vi är glada får varje poäng vi lyckas
spela hem till Halmstads damfotboll.
Nykomlingarna har en stark centrallinje, det
har sett gediget ut både defensivt och offensivt.
– Det känns att vi alla har höjt oss ett snäpp
jämfört med förra säsongen, tycker Jessica.
Träningsdosen har ökats, det är mer strukturerat kring laget och vi har blivit bättre både taktiskt och rent spelmässigt.
– Dessutom hade vi ett lyckat träningsläger i
Spanien, utanför Barcelona, som stärkte glädjen och sammanhållningen i truppen, tillägger
hon.
Med en pappa vid namn Mats Jingblad och
en farfar som heter Lars-Olof Jingblad (båda
stora namn i Bollklubben) kunde man ganska
tidigt ana fotbollstalangen hos systrarna Frida
och Jesscia Jingblad. Dessutom har deras

mamma Anette spelat elitfotboll i Örebro.
– Att jämföras med pappa är inget som besvärar mig, det är bara roligt, och det känns
tvärtom skönt att ha föräldrarnas stöd även
när det gäller fotbollen.
Jessicas moderklubb är BK Astrio. Hon har
även spelat en period för Saltängen och IFK
Norrköping. För tre år sedan kom till Halmia,
studerade ett halvår i USA innan hon återvände hösten 2011. Ifjol var hon en av de mest
tongivande spelarna när Halmia tog sig upp till
Söderettan.
– I år är vi ännu bättre, säger hon. Det är en
helt annan satsning från föreningen på oss damer och truppen har kompletterats med duktiga och talangfulla spelare. Vi hoppas på fortsatta positiva vibrationer i Halmia.skyttedrottning i IS Halmia, vet var motståndarnas mål är
beläget och är en effektiv anfallare.

FAKTA
Namn: Jessica Jingblad
Ålder: 21
Bor: Lägenhet i centrum
Antal säsonger i IS Halmia: Kom till
föreningen 2010
Position i laget: Forward
Sysselsättning: Pluggar till gymnasielärare på Halmstad Högskola
Fritid: Resor, shopping med mera

Kommande matcher, Halmias herrlag: Lunds BK, Örjans vall måndagen den 13 maj kl 19.00
Halmias damlag: Asarums IF FK, Halmstad Arena lördagen den 11 maj kl 15.00
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