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.

Halmia-Dagen en rödvit
manifestation på ”Örjan”

Seriefinal
i damettan

16 juni är IS Halmias födelsedag (1907). Nationaldagen och julafton är exempel på andra
högtidsdagar. Kommande lördag, 7 september, firas Halmia-Dagen på Örjans vall med
prova på-fotboll för flickor, ungdomsmatcher, sponsortält och andra festligheter.
Den rödvita fotbollsdagens höjdpunkter blir damlagets möte med toppkonkurrenten
Kungsbacka DFF och herrlagets viktiga hemmamatch mot Karlstad BK.
På lördag manifesterar IS Halmia större
delen av sin verksamhet.
– Det ska bli en riktig fotbollsfest, försäkrar föreningens ordförande Susanne
Erlandsson.
Under förmiddagen ges flickor chansen att prova på att spela fotboll. Det
sker på B-planen på Örjans vall i ett samarbete på flicksidan med IF Centern. Därefter kommer Halmias talangfulla P15-lag
att spela hemmamatch mot Vinbergs IF.
– Vi vill verkligen ta tillfället i akt att slå
ett slag för vår växande ungdomsverksamhet och det faktum att vi har flertalet
pojklag i träning och seriespel, säger Susanne. Det är också glädjande att vi har
ett utvecklande och så väl fungerande
samarbete med Centern när det gäller
fotbollsaktiviteter för flickor. Nu på Halmia-Dagen är både flickor som vill börja
lira boll och deras föräldrar hjärtligt välkomna till Örjans vall.
I samband med Halmia-Dagen inbjuder
även Executive Club medlemmar, sponsorer och politiker till en lördag i fotbollens tecken.
Klockan 13.15 är det avspark för Halmias damlag som spelar tidig seriefinal
mot Kungsbacka medan Halmias herrlag
möter Karlstad med start kl 16.

IS Halmia gör succé som division 1-nykomling och laddar för seriefinal
mot Kungsbacka (Örjans vall, lördag kl 13.15). Lyckas laget behålla tätpositionen kan det bli kval till Elitettan, damfotbollens motsvarighet till Superettan för herrar. Kapaciteten finns, enligt tränaren Håkan Magnusson.
Nämn några spelare vi
ska hålla ett extra öga
på i mötet med
Kungsbacka?
– Tilda Bengtsson, ny i
rollen som mittback, ska bli
intressant att följa. Antonia
Andersson, den andra mittbacken, liksom målspottaren Jessica Jingblad och
speedkulan Amanda
Johnsson Haahr, bör man
också ha lite extra koll på.

När får IS Halmias damlag permanent
spela sina hemmamatcher på Örjans
vall?
– Det hoppas vi ska bli ett faktum inom
en snar framtid, svarar Susanne Erlandsson. Vi för en positiv dialog med kommunens politiker om att vårt damlag ska få
spela alla sina hemmatcher i serien på
det som ju faktiskt är Halmias hemmaarena. För oss vore det ett sätt att öka
damfotbollens attraktionskraft lokalt och
även en uppföljning av sommarens succéfyllda EM-slutspel med flera publikmatcher på Örjans vall.
IS Halmias damlag har vid eventuell
serieseger chansen att gå upp i Elitettan – finns de ekonomiska resurserna?
– Ja, det är min uppfattning, säger Susanne. Föreningen har en uttalad målsättning och förhoppning om att herrarna
och damerna år 2017 ska spela i Superettan respektive Elitettan. Lyckas vi vinna
en serie redan i år skulle det kännas fel
att inte ta steget (via kval). Man vet faktiskt inte om eller när möjligheten dyker
upp igen.
Till sist: Välkomna till Halmia-Dagen!
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Halmia-Dagens matcher, Örjans vall:
11.30 Halmia P15 – Vinberg
13.15 Halmia Dam – Kungsbacka
16.00 Halmia Herr – Karlstad

Sebastian Crona – kronan på verket
Ifjol lyfte IS Halmia till ettan. 3-1 mot GIF Nike i sista omgången blev kronan
på verket och slutsiffrorna fastställdes av ingen mindre än Sebastian Crona
som elegant skruvade in bollen mot sina tidigare lagkamrater.
– Min hittills roligaste match i Halmias matchtröja och underbart att få
vara med om att bli seriesegrare, säger han. Det gör jag gärna om…
Sebastian Crona, 22, tillhör förgrundsfigurerna i dagens Halmia. Den slitstarke
lintotten trivs utmärkt i den rödvita miljön
och i positionen som central mittfältare.
– Jag ger alltid 100 procent i matcherna, säger han. Det ska göra lite ont, att
spela fotboll och jag kliver inte undan i
närkamperna.
Crona gör sin andra säsong i Halmia.
Han är fotbollsfostrad i skånska IF Lödde. Innan han skrev på för Halmia spelade han två säsonger för GIF Nike.
– När vi mötte Halmia (2011) gjorde jag
ett mål och fick sedan rött kort. Det satte
tydligen visst avtryck för efter säsongen
fick jag anbud om att spela för Halmia
och jag tvekade aldrig eftersom det är ett
lag som alltid värnat om att spela en attraktiv fotboll.
– I år har vi tyvärr haft lite för många
”dippar”, tycker han. Spelprogrammet
har varit något förryckt, men sista tåget
om en uppflyttning har absolut inte gått. I
våra bästa stunder kan vi slå vilket lag
som helst i ettan och kan vi sno åt oss

några trepoängare kan det bära snabbt
uppåt igen.
Sebastian Crona är optimistisk inför
lördagens hemmamatch mot Karlstad
BK.
– Givetvis går vi för seger, säger han.
Visserligen kämpar Karlstad i botten av
tabellen. Senast vi möttes dominera vi
stort även om det bara blev 1-0-seger.
Med rätt inställning i laget hoppas jag på
tre nya poäng.
Halmias mittfältsstjärna är arbetssökande. Han har studerat Sports marketing vid Båstads yrkeshögskola och anlitades av Halmstad & Co som Logistic
manager i samband med sommarens
EM-slutspel för damer. För närvarande är
han projektvis engagerad i IS Halmias
verksamhet där Halmia-Dagen närmast
står för dörren följt av skolfotbollsturneringen Halmia-Femman som avgörs på
Halmstad arena den 14-15 september.
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1) Lagmoralen
”Vi har jobbat bra med den delen och lyckats fint med sammansvetsningen av äldre och yngre spelare. Det har bland
annat skett genom olika aktiviteter, som skytte, körsång,
paddling, och problemlösande tävlingar. Försäsongens utlandsläger i Spanien var väldigt lyckat och blev definitivt ett
lyft för sammanhållningen och lagmoralen”, säger cheftränaren Håkan Magnusson.
2) Organisationen
”Ett bra försvarsspel är grunden till ett stabilt spel över hela
banan. Spelarna har fått tydliga rollfördelningar i lagspelet
och inte minst inledningsvis satsade vi mycket kraft på att
träna och förbättra defensiven. Det lönar sig i längden.”

Hur ser det ut i truppen?
– Bra. Vi har haft en lite
omsättning. Fia Pettersson
har börjat på polishögskolan (Umeå) och finns inte
med mot Kungsbacka,
”Lollo” Karlsson väntar
barn och spelar inte heller.
Jonna Ingvaldsson är ny
från LdB medan Agnes
Heinrich och Emma Harrysson är ungdomsspelare
som tagit stora kliv framåt
och kryddar A-truppen.
Vad vet du om Kungsbacka DFF?
– Vi känner till deras styrka men också deras svagheter. Vi har chansen att
vinna och tjejerna är extra
inspirerande av att få spela
på Örjans vall igen.

förklaringar till
varför det går så bra
för IS Halmias damlag:

3) Fysiken
”Tidigt insåg vi att som nykomlingar måste vi förbättra den
fysiska statusen, för att orka en hel säsong mot tuffare
motstånd. Tjejerna har tränat målmedvetet, konditionsoch muskelträning, minst ett extra träningspass i veckan.
Fysisk styrka väger tungt.”

Ny som mittback. Tilda Bengtsson tar ett steg in från kanten och blir mittback i Halmias tidiga seriefinal mot Kungsbacka på Örjans vall på lördag.
Bild: Digitalfoto Roger Bengtsson

4) Femettan
”Tredje matchen, när vi åkte ner till Stattena och vann med
hela 5-1, gav oss en mental styrka och kick som lyfte oss
allihop. Vi insåg att vi faktiskt är ganska bra, att vi hänger
med även mot etablerade motståndare. Det var vår andra
femetta på bara tre omgångar.”

VISST ÄR VI SPECIALISTER
PÅ BILELEKTRISKT!Plats för annons bredd 121 x höjd 42 mm
Vi utför även övriga reparationer
på din bil såsom:

Sebastian Crona
Ålder: 22
Bor: Lägenhet på
Kaptensgatan
Familj: Singel
Yrke: ”Disponibel”
Moderklubb: IF Lödde
Fritid/hobby: Hänga med
lagkompisar, söker jobb,
tränar extra
Skåning i stilstudie. Sebastian Crona är en viktig kugge på IS Halmias mittfält. 22-åringen, som värvades från GIF Nike, gör sin andra säsong i rödvitt
och trivs utmärkt i föreningen och Halmstad.
Bild: Digitalfoto Roger Bengtsson
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