RÖDTOPPEN
Två talangfulla tjejer

4 frågor till…

Två unga tjejer och fotbollstalanger med landslagsmeriter.
Arbnora Robelli, 20, och Amanda Johnsson Haahr, 17, tillhör nytillskotten i årets
spännande upplaga av IS Halmia. Damlaget är säsongens utropstecken i Söderettan.
De rödvita nykomlingarna skapar positiva rubriker i alla sammanhang.

– Vi har kul tillsammans både på och
utför planen, förklarar Amanda.
– Och allting känns så mycket lättare,
om det går bra på fotbollsplanen, tycker
Arbnora.
Halmias damlag har en bra organisation och hög lagmoral. De offensivt lagda
nyförvärven bidrar med speed och god
teknik.
Arbnora är tillbaka i Halmia efter en
sejour i Falkenbergs FF där hon för två år
sedan vann den interna skytteligan i
division 2 på tolv fullträffar. Hon har
under pågående säsong debuterat för
det albanska landslaget och hoppas
finnas med även i det kommande
VM-kvalspelet mot starka nationer som
Norge, Holland och Portugal.
– Att spela landslagsfotboll är en extra
sporre men först och främst inriktar jag

mig på Halmia, säger hon. Den fina seriestarten har fått en positiv effekt. Vi har en
skön stämning inom truppen. Försäsongens lyckade träningsläger i Spanien gav
oss extra energi som vi drar nytta av i
vardagsslitet mellan matcherna.
– Att jag tog steget från FFF till Halmia
var dels av praktiska skäl, eftersom jag
bor i Halmstad, dels eftersom Halmia är
ett bra lag och en väl fungerande stab
kring lagen.
Håkan Magnusson, Halmias tränare,
säger om Arbnora Robelli:
– Hon är en teknisk och skicklig anfallare, en targetplayer (bollmottagare) och
passningsspelare som gör att vi kan hålla
i bollen i anfallsposition och hinna få upp
hela laget på planen. Hon betyder mycket
för vårt offensiva spel.
Amanda Johnsson Haahr gör sin första

Arbnora Robelli

säsong i Halmia. Den bollbegåvade flicklandslagstjejen har tidigare spelat för Alet
och Astrio, där hon debuterade i A-laget
redan som 14-åring.
– Jag ville fortsätta min utveckling som
fotbollsspelare och därför blev jag glad
när Halmia gick upp i ettan, säger hon.
Drömmen är förstås att spela allsvenskt
och jag skulle gärna göra det med
Halmia. På sikt tror jag att vi kan bli riktigt
bra. Vi har en lagom blandning av unga
och rutinerade spelare.
Håkan Magnusson säger om Amanda
Johnsson Haahr:
– Hon är en av seriens kanske snabbaste spelare, kvick och tilltagsen antingen som kantspelare till vänster eller som
forward. Hon är duktig både som avslutare och framspelare till lagkamraterna.
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Håkan Magnusson,
43, tränare för
IS Halmias damlag
Varför är Ni så bra i år (inledning med
sex raka matcher utan förlust)?
– Det beror på en rad positiva faktorer
och alla är delaktiga i framgången. Vi har
lyckats ”få ihop” hela gruppen, skapat en
svårslagen mentalitet och laganda där
alla är beredda att offra sig för kollektivet.
Den inställningen är guld värd och jag
tror att den grundlades under träningslägret i Spanien tidigt i våras.
– Glädjande är att det går bra för både
A-laget och reservlaget, som hänger
ligger i toppen av division 3.
Bästa lagdelen så här långt?
– Försvarsspelet har funkat väldigt bra.
Vi har en stark defensiv organisation och
rätt spelartyper. Dessutom har vi haft förmånen att i de fem första matcherna
(13 poäng) kunna starta med en intakt
fyrbackslinje, det vill säga Frida Ottosson, Fia Pettersson, Antonia Andersson
och Alicia Svensson. Dessutom vill jag
hävda att vår målvakt, Anna Eckert, är
nummer ett i serien. Vidare har vi ett hårt
arbetande mittfält med Iréne Isaksson
och Louise ”Lollo” Karlsson som starka
bollvinnare.
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Namn: Arbnora Robelli
Ålder: 20
Studerar: Socialpsykologi, beteendevetenskap på Högskolan
Bor: Brogård
Tidigare klubbar: Snöstorp/Nyhem FF, Halmia/Örnia och
Falkenbergs FF
Position: Anfallare
Nummer: 18
Favoritlag: FC Barcelona
Favoritspelare: Zlatan
Meriter: Landslagsspelare för Albanien, medverkade i
förberedande VM-kvalet på Malta

Namn: Amanda Johnsson Haahr
Ålder: 17
Studerar: Samhällsvetenskapligt program med inriktning på
beteendevetenskap (och fotboll) på Sannarpsgymnasiet
Bor: Centrum
Tidigare klubbar: Alets IK och BK Astrio
Position: Anfallare/mittfältare
Nummer: 17
Favoritlag: Manchester United
Favoritspelare: Ronaldo
Meriter: Har medverkat vid flera flicklandslagsläger och gjort
en F96-landskamp (mot Finland)

Offensiven har väl också funkat okej..?
– Absolut, det finns inget att klaga på
där heller, fast visst kan vi bli bättre. Vi
har en bred trupp och flera alternativ till
de olika positionerna. Jessica Jingblad är
en notorisk målgörare och hon betyder
mycket för vårt anfallsspel.
Dina tankar inför kommande hemmamatch, Rödeby hemma (söndagen
den 23 juni)?
– Att vi ska fortsätta i samma positiva
anda och att alla står upp för laget.
Rödeby är ett lag som inte ska underskattas, poängterar Håkan Magnusson.

Idrottssällskapet Halmia riktar ett stort tack till alla som
skänker prylar till loppmarknaden. Överskottet tillfaller föreningen och ungdomsverksamheten.
Halmias Loppis, Skyttevägen 41,
håller öppet onsdagar kl 14-18 och lördagar kl 10-14.
Varor mottages på ovan nämnda tider, tfn 035-127596.
Avhämtning enligt överenskommelse, tfn 0738-127599.

