RÖDTOPPEN
3 x Halmia på Örjans vall
Borta bra men hemma bäst...
Alla som gillar IS Halmia kan glädja sig över att på kort tid få se sina rödvita favoriter spela tre hemmamatcher i följd i Söderettan. Herrlagets
spelprogram har kraftigt förryckts på grund av sommarens EM-slutspel
på Örjans vall. Under den så kallade UEFA-perioden hade Halmia fyra
matcher på bortaplan i rad – därför väntar nu tre raka hemmamöten
med i tur och ordning Limhamn Bunkeﬂo, Qviding och Skövde AIK.
Halmia har under serieuppebanan. Vi är också rehållet förstärkt truppen med
vanschlystna när det gäller
en ex-allsvensk kantspelare i
Skövde AIK. I förra mötet råform av Kamal Mustafa, 22,
kade vi ut för en mardrömsmed meriter från IFK Götestart med baklängesmål efter
borg. Han har även erfarenhet
40 sekunder och låg under
från P17/19-landslagsspel
med tre mål efter 14 minuter.
och kommer närmast från seVi åstadkom två reduceringsriekonkurrenten Qviding.
mål men tyvärr nådde vi inte
Ny i rödvitt. Kamal Mustafa har ända fram, säger Peter Lin– Kamal är en prima förmeriter från de svenska
stärkning, säger Peter Lindau, P17/19-landslagen och är ett dau.
Undantaget knäskadade
Halmias tränare. Han har en
ﬁnt tillskott i IS Halmia.
Ervin Ribic och Simon Klang
god grundteknik, är skicklig i Foto: CHRISTOFFER ANDRÉASSON
är samtliga spelare friska inför nypremiäpassningsspelet och redan anpassad efren av Söderettan. Halmia har för övrigt
ter tempot som gäller för spel den här niinte förlorat någon hemmamatch sedan
vån.
premiären mot Trelleborgs FF den 13
april (0-2).
Hur ser du på spelprogrammet, att
ni ska lira tre matcher på Örjans vall i
Herrlagets tre kommande hemmaföljd?
matcher:
– Egentligen är det positivt, det är alltid
Fredagen den 16 augusti kl 19:
roligare att spela inför hemmapublik, men
IF Limhamn Bunkeflo
visst kändes det konstigt när vi hade fyra
Fredagen den 23 augusti kl 19:
bortamatcher i rad och det dessutom
Qviding FIF
blev ganska långa perioder mellan
Onsdagen den 28 augusti kl 19:
matcherna. Vi lägger det bakom oss och
Skövde AIK
hoppas kunna prestera tre riktigt bra insatser på Örjan.
IS Halmias damlag är i allra högsta grad
Några speciella reflektioner om de
involverat i toppen av Söderettan.
kommande motståndarna?
Direkt i höstpremiären hittade ny– När vi mötte Limhamn Bunkeﬂo innkomlingarna segermelodin igen och
an midsommar blev det 0-0. Nu hoppas
vann med klara 3-0 mot bottenlaget
vi förstås på både mål och tre poäng.
Rödeby efter mål av Arbnora Robelli
Malmölaget har en skicklig vänsterfotad
(straﬀ), Jessica Jingblad och Amanda
spelare vid namn Hisham Ali som vi bör
Haahr Johnsson. Toppstriden utkämhålla ett extra poäng på. Laget har desspas med i första hand Kungsbacka,
utom lånat in ett antal spelare från Malmö
Örby och IF Böljan från Falkenberg.
FF och Landskrona BoIS.
Damlagets kommande hemma– Qviding håller till i nedre delen av tamatcher:
bellen. I bortamötet saknade vi ett par
Lördagen den 24 augusti kl 14:
spelare, det blev 1-1 och vi gjorde en av
FC Hessleholm
våra spelmässigt sett sämsta insatser.
Lördagen den 7 september kl 14:
Det ska vi försöka reparera på hemmaFC Kungsbacka
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Halmiapojkar tia i ”Lilla SM”
IS Halmias P98:or tog chansen och gav föreningen ﬁn fotbolls-PR när laget
deltog i Elite Hotel Cup, en inbjudningsturnering tillika inoﬃciellt SM för
15-åringar i Örebro. De
talangfulla halmianerna
slutade på en meriterande tionde plats
efter bland annat två
segrar och knappa 2-3 i
placeringsmatchen mot
Mjällby AIF.
– Killarna spelade jämnt mot alla motståndare och med lite ﬂyt i rätt lägen i
matcherna, hade vi kunnat nå en ännu
bättre slutplacering, säger tränaren Leif
Jönsson.
– Helhetsintrycket är mycket gott och
det viktigaste var att alla våra spelare
åter fått chansen till en rejäl fotbollsutbildning och skaﬀat sig erfarenheter genom att möta större delen av landets
toppskikt bland 15-åringar. Våra unga
spelare är verkligen värda beröm för en
mycket väl genomförd turneringen, poängterar han.
Halmias grupp var den totalt sett kanske svåraste i grundspelet, om man ser
till hur de fyra lagen klarade sig i slutspelet. Såväl Syrianska FC som IFK
Norrköping, Halmia och IFK Göteborg
vann nämligen sina semiﬁnaler. Halmia
vann sin C-semiﬁnal mot Helsingborg
med 5-6 efter straﬀsparkar (0-0 full tid).

Göteborg och Syrianska utklassade för
övrigt sina respektive motståndare i
slutspelet.
I gruppspelet nåde Halmia följande resultat: IFK Göteborg 4-6, IFK Norrköping
1-4 och Syrianska 1-0. Slutsegrare i Elite Hotel Cup blev AIK efter 2-1 mot
Norrköping. Örebro SK vann bronsmatchen med 3-2 mot Västerås SK.
– Vi förlorade visserligen den avslutande matchen mot Mjällby, men åkte
ändå hem med raka ryggar och kunde
känna oss nöjda med facit och attityd
efter en tuﬀ, lärorik och minnesvärd
vecka i Örebro, säger Leif Jönsson.
Halmstad var enda stad i turneringen
som hade med två lag i det 16 lag stora
startfältet (Bollklubben slutade på åttonde plats) vilket vittnar om god fotbollskultur och att kommunen har många talangfulla ungdomar.

