Idrottssällskapet Halmia riktar ett stort tack till alla som skänker prylar till loppmarknaden.
Överskottet tillfaller föreningen och ungdomsverksamheten.

RÖDTOPPEN

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.

Ungdomarna är Halmias framtid
IS Halmia har vind i seglen. Representationslagen är framgångsrika och media uppmärksammar föreningen i positiva ordalag. Dessutom har Halmia en större och mer aktiv ungdomssektion än på länge med flera pojklag och
hundratalet ungdomar i träning och matchspel.
Knattarna i Fotbollsskolan blir fler och fler och
på flicksidan har Halmia ett gott samarbete
med IF Centern.

Exklusivt besök. Pia Sundhage, förbundskapten för damlandslaget, var en populär gäst
vid senaste Executive Club, där hon intervjuades av Roiene Engdahl, SISU Idrottsutbildarna och även en av medlemmarna i fotbollsveteranerna ”Hårda gänget” i IS Halmia.
Foto: Distance, Magnus Backe.

4 frågor till…

…Leif Jönsson, 47,
tränare för IS
Halmias P98:or
I sommar spelar laget i
Örebro Elite Hotel Cup,
inofficiellt SM för 15-åringar.
P98

P99

IS Halmia är åter den hetaste fotbollsklubben i Halmstad.
De rödvita anhängarna gläds över uppsvinget och inte minst den fina utvecklingen på ungdomssidan.
– Vi har en skön stämning i hela föreningen, vi arbetar metodiskt med ungdomsverksamheten och det tillkommer
hela tiden ungdomar som är intresserade
och vill träna och spela i Halmia, säger
Christoffer Andréasson, genuin halmian
som sedan i våras arbetar som heltidsanställd ungdomskonsulent/administratör i klubben.
Tidigare jobbade han inom byggsvängen men blev arbetslös och anmälde sig
som ideell ledare i Halmia och blev tränare för P99:orna.
– Jag älskar fotboll och Halmia har alltid varit mitt favoritlag, det sitter nog i generna, förklarar han. Att jobba som ungdomskonsulent är rena drömjobbet för
mig. Det innebär bland annat att jag är
ansvarig för Idrottslyftet, Halmias verksamhet ute i skolorna, jag är involverad i
Student League på Högskolan, där vi aktiverar ungefär 300 studenter, och som
koordinator för Halmia-Femman, skolturneringen för både tjejer och killar som i år
arrangeras för 37:e gången. Dessutom är
jag med och administrerar hemsidan,

”KLUBBEN”

skriver texter och matchreferat, så att alla
våra medlemmar kan hållas uppdaterade
genom löpande information.
– Det är ett fantastiskt roligt och inspirerande att få jobba med det som jag
tycker är allra roligast och som jag tycker
bäst om, nämligen fotboll och IS Halmia,
tillägger han.
På ”fritiden” är Christoffer Andréasson
huvudtränare för ISH:s pojklag födda
1999 med två lag i seriespel.
– När vi för några år sedan drog igång
den verksamheten hade vi tre grabbar på
första träningen, idag består truppen av
25 spelare…
IS Halmia har fler årskullar i seriespel
än på länge. Sammanlagt handlar det om
hundratalet aktiva pojkar från de allra
yngsta i Fotbollsskolan upp till 16-års-laget.
När det gäller Halmias P98:or ska poängteras att laget rankas som ett av de
20 bästa i landet och inom kort ska spela
inofficiella SM i Örebro (se artikel här intill).
Ungdomen benämns som framtiden
och i det avseendet ser framtiden ljus ut
för Halmia.
Till sist: Halmia-Femman avgörs lördagen-söndagen den 14-15 september och
har ett 30-tal deltagande lag i årskurs 5.

IS Halmias ungdomsverksamhet bedrivs med träningar och matcher på
Halmstad Arena (Sannarpsfältet).

Bild Christoffer
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Namn: Christoffer Andréasson
Ålder: 29
Bor: Vallås
Vem är du? Tvåbarnspappa med
förflutet i byggbranschen
Vad gör du? Arbetar som ungdomskonsulent/administratör i IS Halmia samt
tränare för Halmias pojklag födda 1999
Favoritlag: IS Halmia, SS Lazio och
AFC Wimbledon
Drömmer om: Derbyn mot HBK, spel i
Allsvenskan och att Halmia får med fler
egna produkter i A-laget

• Hur bra är Halmias P98:or?
– Svårt att svara på, men vi tillhör nog
de 20 bästa i landet i den ålderskategorin
och i höst ska vi försöka nå en plats i
nästa års pojkallsvenska. Halmia är ett av
fyra lag från Halland som deltar i det allsvenska kvalet där en plats ligger i potten. Den gemensamma ambitionen är att
killarna i laget ska utvecklas både individuellt och som kollektiv. Vår filosofi är att
alla ska få spela.
– När det gäller inbjudningsturneringen
i Örebro ser killarna det som en spännande utmaning att i gruppspelet få mäta sina krafter och fotbollskunskaper mot välkända klubblag som IFK Norrköping, Syrianska och IFK Göteborg. HBK, AIK och
Helsingborgs IF är också med och lirar i
cupen, som har 16 deltagande lag.

• P98:orna känns som något av
Halmias framtid på herrsidan…
– Jo, så är det, förhoppningsvis, svarar
Leif. Alla kanske inte når ända fram till en
A-lagsplats eller kommer att få spela i division 1, men det är målet för dem och
det uppfattas också som en inspirationskälla och morot för grabbarna i truppen.
Det var ett av skälen till att vi inför det här
spelåret valde att byta förening, från
Alets IK till IS Halmia. Fotbollsmässigt
sett finns det en bättre framtid för pojkarna i Halmia.
• Du har själv spelat aktivt i Halmia
och fanns med under den senaste sejouren, 1998, i den näst högsta serien.
Vad betyder Halmia för dig?
– Mina känslor för Halmia har alltid varit starka och är det fortfarande. Bredvid

rollen som en av ledarna för P98:orna är
jag tränare för Tvååkers IF i division 2.
Fotbollen är en betydelsefull del av mitt
och min familjs liv.
• Hur stor är P98-truppen och hur ofta
tränar ni?
– Truppen består av 29 spelare, och det
finns flera som vill ansluta sig till oss. Killarna är i tre åldrar, födda 1997, 1998 och
1999 (flest 98:or) och vi spelar med tre lag
i tre olika serier, P15-16 Halland, klass 1
och klass 2, samt i P14. Man kan följa
matchresultaten på vår hemsida. Grabbarna är väldigt ambitiösa och träningsvilliga. Under matchfria veckor kör vi fyra
träningspass och vi håller till på Halmstad
Arena (Sannarp).

PS2.
Övriga ledare i IS Halmias P98:or är Håkan Påhlsson, Richard Svanström, Magnus
Gustafsson och Jonas Paulsson.
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”VÄLKOMNA TILL
SVERIGES BÄSTA GOLFKROG”

15 års

R
SOMMEAR!
PRIS

Plats för annons bredd 121 x höjd 42 mm

kulörgaranti
på vår bästa
utomhusfärg!

Golfrestaurangen är något av hjärtat i den sociala miljön i HGK:s fashionabla klubbhus.
Här finns plats för alla, golfare och andra gäster, som vill umgås, äta och dricka gott i en
trivsam, avslappnad och sportig miljö.
Halmstad Golfklubb har inte bara två av Sveriges populäraste och bästa golfbanor utan
bedriver även en högklassig restaurang med skön atmosfär och bästa tänkbara service.

Välj Beckers Perfekt Akrylatfärg när du ska måla ditt hus. Då skyddar du det mot vädrets
makter. Mot sol, snö och regn. Och mot alger och mögel. År ut och år in. Utan att blekna, det
garanterar vi.
Perfekt Akrylatfärg är så bra att du får 15 års skriftlig garanti på att den håller kulören. Också.
Det gäller för alla tusentals olika Beckerskulörer som är godkända för utomhusmålning.

Förutom den välrenommerade restaurangen med bar och sällskapsutrymmen finns det
bland annat tillgång till två inbjudande terrasser med vacker vy över banorna, liksom
konferenslokaler för grupper om 8 till 80 personer. Restaurangen tillhandahåller även
catering för alla tillfällen.
Kenneth Andersson, krögare, kock och sommelier, och hans skickliga medarbetare hälsar
alla gäster hjärtligt välkomna! Ring och boka ditt bord på 035-325 50

PS1.
Örebro Elite Hotel Cup spelas den
22-27 juli.
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öppet: mån - fre 09:00 - 18:00, lör 10:00 - 13:00

SöndrumSvägen 39 HalmStad. tel 035-21 80 80

