RÖDTOPPEN

Kvalfest på Örjans Vall
4-0 på bortaplan! Det är bäddat för kvalfest – fri entré! – när IS Halmia
på söndag kl 15 spelar returmatch mot Lidköpings FK i kvalet till Elitettan
för damer.
– Visst har vi ett drömläge, men ännu är det bara ”halvtid”, 90 minuter
återstår, och vi tar verkligen inte ut någon glädje i förskott, säger Håkan
Magnusson, succétränare för Halmias damlag.
Det kan bli både publik- och fotbollsfest
när Halmias damlag spelar den avgörande kvalreturen mot Lidköping på Örjans vall.
– Givetvis hoppas vi att kunna fullfölja
spelåret på bästa sätt och vill förstås
fullborda säsongen med att ta steget
upp i Elitettan, men osvuret är bäst och
det gäller att ta vara på den här chan-

sen. Vi har skaffat oss ett bra utgångsläge, säger Håkan Magnusson.
Det inledande kvalmötet med Lidköping
slutade 4-0 i rödvit favör. Islossningen
kom efter pausen, när Halmia gjorde fyra mål på 18 minuter. Målgörare blev
Jessica Jingblad (2), Tilda Bengtsson
och Arbnora Robeli.
Sex lag kvalar om tre platser i Elitettan

2014. Kvalet genomförs via dubbelmöte
hemma/borta. Om poäng och målskillnad är lika efter andra matchen, avgör
flest gjorda mål på bortaplan. Har efter
den andra matchens ordinarie speltid inte avgörande skett förlängs matchen
med 2 x 15 minuter. Bortamålsregeln
gäller inte i förlängningen. Om inget eller
lika antal mål gjorts i förlängningen avgörs matchen genom straffsparkstävling. I de övriga kvalmatcherna möts
Brommapojkarna–IFK Norrköping (0-1 i
första matchen) och Assi–Bollstanäs
(2-4). Halmia vann division 1 södra
Götaland, Lidköpings FK den norra.

Säpochef
mångårig
”rödtopp”
Somliga supportrar är mer säkra än andra…
Anders Thornberg, chef för Säkerhetspolisen
(Säpo), är en fotbollsälskare och Halmia-supporter av dignitet. För en tid sedan var han uppskattad föreläsare vid Executive Club på Hotel Tylösand. Inför det rödvita nätverket avslöjades bland
annat att han är en av två inbitna ”rödtoppar”
med ISH-vimplar på kontoret i Säpos högkvarter
i Stockholm.
Det var ifjol somras som Halmstadssonen Anders Thornberg, 54 år, utsågs till
ny generaldirektör och chef för Säpo.
Han är den förste Säpochefen som rekryterats från de egna leden och har
drygt 30 år inom polisen bakom sig, varav 27 år inom Säpo, där han tidigare arbetat med kontraspionage, kontraterrorism, författnings- och säkerhetsskydd.
– Dock inte som livvakt, påpekar han.
Det var länge sedan Anders bodde i
Halmstad men han har fortfarande starka band till hemstaden. Här finns till exempel brodern och musikern Per Thornberg, och de är söner till förre konditorn
Ingvar Thornberg (Regnbågens konditori).
– Mitt hjärta har alltid klappat starkt för
Halmia, ända sedan pappa och farfar
tog oss med till Örjans vall, berättar Anders. Kanske är det dessutom så att
känslorna blir ännu starkare, om man
bor på annan ort och tvingas följa sitt
favoritlag på distans.
– När jag för många år sedan flyttade till

Halmian och Säpochef. Anders Thornberg, bördig från Halmstad, har aldrig hycklat med
sina rödvita fotbollsympatier och var en populär gäst och föreläsare hos Executive Club.

Stockholm försökte jag hitta ett nytt favoritlag på närmare håll, men det gick
inte. Halmia är fortfarande nummer ett
för mig. Däremot var jag en gång på Söderstadion och såg Hammarby vinna
mot HBK. Då bestämde jag mig för att
Hammarby är mitt favoritlag i Stockholm, säger han skämtsamt.
Anders Thornbergs föredrag hos Executive Club var årets fjärde. Tidigare gäster
har varit Karl-Erik Nilsson, SvFF:s ordförande, Björn Söderberg Företagsakademien och Pia Sundhage, förbundskapten.

Rafflande
upplösning
i herrserien
Upplösningen i Söderettan för herrar blir
rafflande. Husqvarna FF är klart för Superettan men fortfarande finns det en
chans för IS Halmia att nå kvalplatsen till
landets högsta fotbollsserie. Med två
matcher kvar är det bara tre poäng upp
till Oddevold på andraplats.
– Vi ska kämpa ända in på mållinjen,
fastslog tränaren Peter Lindau efter 4-2 i
den senaste omgången mot Kristianstad.
– Det känns som att vi har varit seriens
bästa lag, men en rad olyckliga omständigheter, som de många skadorna
på nyckelspelare och även sommarens
spelprogram med fyra bortamatcher i
följd, har påverkat oss.
Halmia går för två vinster i slutskedet,
spelar hemma mot Torslanda på lördag kl
15 och avslutar borta mot Trelleborgs FF
lördagen den 26 oktober. Oddevold har
det på papperet lättaste restprogrammet
och kan av egen kraft hålla undan för lagen under kvalstrecket.
Höstmatcher är dock förrädiska och
kan bjuda på skrällar både i topp- och
bottentriden.
Och rödvita Halmia lurar i vassen!
Tabelltoppen inför de två sista omgångarna:
Husqvarna FF
+22
50
-IK Oddevold
+16
43
-Trelleborgs FF
0
41
IS Halmia
+10
40
Resterande matcher:
Halmia:
Torslanda (h) och Trelleborgs FF (b)
Oddevold:
Kristianstad (h) och Torslanda (b).
Trelleborgs FF:
Limhamn-Bunkeflo (b) och Halmia (h).

Årets sista föredragshållare, den 7 november, är Julius Malmström, manager
och nöjesarrangör från Skåne.
FAKTA/
Anders Thornberg
Ålder: 54
Familj: Fru och två vuxna barn
Bor: Stockholm
Uppvuxen: Halmstad
Yrke: Generaldirektör för Säpo
Hobby: Musik, konst, design och fotboll
(läs: IS Halmia)

Säkerhetspolisen arbetar med att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet, bekämpa terrorism och skydda den centrala statsledningen. Det görs för att
skydda det demokratiska systemet, medborgarnas fri- och rättigheter samt den
nationella säkerheten. Verksamhet är indelad i fem områden: kontraspionage,
kontraterrorism, författningsskydd, säkerhetsskydd och personskydd. Säpo arbetar också med att förhindra spridning av massförstörelsevapen samt har verksamhet till stöd för andra brottsbekämpande myndigheter.

Matchannons
bredd 58 x höjd 110

