RÖDTOPPEN
Pia populär gäst
hos Executive Club

4 frågor till…

Pia Sundhage, 53, är högaktuell i rollen som förbundskapten för damlandslaget i fotboll.
Nyligen gästade hon IS Halmias nätverk Executive Club på Hotel Tylösand
och satte rekord när det gäller antalet åhörare.
– Tillsammans är vi starka och ska kämpa för att ta oss ända till Friends Arena,
uttryckte säger hon sig inför det stundande EM-slutspelet.
Efter fem transatlantiska år och imponerande två OS-guld med USA är Pia tillbaka i svensk fotboll. Ingen kan vara bara
bättre lämpad än världens bästa damtränare, enligt FIFA, att leda det blågula
landslaget under EM-slutspelet på hemmaplan med gruppspel och en kvartsfinal
på Örjans vall i Halmstad. Som något av
damfotbollens First Lady är hon både inspiratör och glädjespridare. Hennes ledarstil och egen erfarenhet som spelare
kan bli guld värd.
– Jag känner ingen press inför EM, utan mest glädje och ser turneringen som
en fantastisk utmaning för oss alla i truppen, säger hon.
Pia var en celeber och uppskattad gäst
hos IS Halmia vid förra månadens Executive Club. Drygt hundratalet företagsledare, beslutsfattare och idrottsentusiaster hade samlats i det rödvita nätverket
för att lyssna på förbundskaptenens tankar och formuleringar inför EM. Roiene
Engdahl, SISU Idrottsutbildarna, skötte
intervjun med bravur.
– Många gäster kom när vi förra året
hade besök av Erik Hamrén, herrfotbollens motsvarighet, men Pia lockade ännu
fler åhörare, konstaterar Leif ”Kola”
Bengtsson, Halmias klubbchef.
Dam-EM är en begivenhet och Sverige

tillhör förhandsfavoriterna.
Tolv nationer deltar. Halmstad arrangerar fyra
matcher och Halmianen,
ISH:s klubblokal på Örjans
vall, kommer under mästerskapet att upplåtas åt
UEFA, det europeiska fotbollsförbundet. Föreningens tjänster anlitas även
när det gäller delar av kioskförsäljningen.
Pia Sundhage – med en
lång meritlista både som
aktiv och tränare – är en
Exklusivt besök. Pia Sundhage, förbundskapten för damlandslaget, var en populär gäst
vid senaste Executive Club, där hon intervjuades av Roiene Engdahl, SISU Idrottsutbilenastående ambassadör
darna och även en av medlemmarna i fotbollsveteranerna ”Hårda gänget” i IS Halmia.
för fotbollen i allmänhet
Foto: Distance, Magnus Backe.
och damfotbollen i synnerJag tycker att vi har en lagom mix och att
het. Hon berättade att hon är nöjd med
vi kommer att ta oss ända till Friends
landslagets förberedelser, att hennes ledarArea…
stil är demokratisk (”det handlar om samPia syftar på att EM-finalen spelas på
verkan, jaget får aldrig bli större än laden nya arenan i Solna den 28 juli. Vi ses
get”) och att hon gärna överför den amegärna där.
rikanska attityden på spelarna i det blågula teamet.
– Amerikanskorna har bättre speed
och riktningsförändringar, kanske också
en tuffare mentalitet, som jag försöker införa i vårt gäng. Jag gillar teknisk fotboll
men kraftfulla spelare har definitivt lika
stora chanser att lyckas internationellt.
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OBS! Grindarna öppnar 1 timme före avspark.
Entré 100:- Pensionärer 60:Student med studentkort 60:Upp till 16 år fri entré!

035-1080:40 50 Student & pensionär 60:Entré
www.ohvvs.se
www.bendtbil.se
Upp till 16 år FRI ENTRÈ!

Från
:14000 Sannarp

Namn: Pia Sundhage
Ålder: 53
Bor: Lägenhet i Stockholm
Civilt: Singel
Yrke: Förbundskapten för damlandslaget
Meriter som spelare: 146 landskamper,
har bland annat vunnit EM-guld och VMbrons, EM-silver och EM-brons och SMguld
Klubbar som aktiv: Marbäcks IF IFK
Ulricehamn, Jitex, Öster, Lazio (Italien),
Stattena och Hammarby
Meriter som tränare: OS-guld med
USA (2008 och 2012), VM-silver, utsett
till Årets damtränare 2012 vid FIFAgalan, har även varit assisterande förbundskapten för Kina samt instruktör
på Svenska Fotbollförbundet

…Jonas Käck, 26,
målvakt i IS Halmia.
Varför är Ni så bra i år (tabelltvåa efter
sju matcher)?
– Tja, vi jobbar som ett lag, alla ställer
upp för varandra, och vi är i stort sett intakta från ifjol.
Du blev ifjol utsedd till Årets målvakt i
Södertvåan och har i år svarat för ett
antal poängavgörande räddningar. Hur
bär du dig åt?
– Ingen aning… (skratt) Jag är ganska
reflexsnabb, hyfsad i en mot en-situationer och har genom åren hunnit skaffat
mig en hel del rutin. Spelförståelse är
också en viktig egenskap som målvakt.
När jag var liten, och spelade i pojkallsvenskan med Skogstorp (utanför Eskilstuna), var jag utespelare och målvakt
varannan match. Kanske har jag nytta av
det i min roll som keeper.
Du är ganska kort för att vara elitmålvakt...?
– Min längd är 176 cm. Det är inget bekymmer. Det gäller bara att hoppa lite
högre än de andra…
I morgon väntar toppmöte med Utsikten på Örjans vall – har du nya räddningar på lager?
– Jag hoppas det. Utsikten är ett bra
lag som vi mötte i tvåan för ett par år sedan. Vi går för seger, säger Jonas Käck,
som gör sin femte säsong som burväktare i IS Halmia och till vardags lagerchef
på Lindab i Halmstad.

SANDBERGS MÅLERI
Plats för annons bredd 121 x höjd 42 mm

Släputhyrning
035-12 11 98

MATGLÄDJE
Räkfrossa i slottsliknande miljö mitt i stan
Välkommen onsdagen den 26 juni, då drar vi
igång med sommarens fest i trädgården.
Vi fortsätter till och med 9 augusti från 18:00
Räkor, bröd, såser m.m.
Kaffe och chokladbit

Din lokala målare
Allt inom måleri

225:Musikunderhållning
Boka bord på 035-10 30 89
Välkommen önskar
Björn med personal

0736-35 78 84

