RÖDTOPPEN

SUCCÉSÄSONG FÖR IS HALMIA

”Vi är bäst!” IS Halmias damlag och ledare jublar efter kvalvinsten mot Lidköping på Örjans vall. Halmia vann med 8-3 totalt och spelar nästa år i Elitettan. Den avgörande kvalmatchen
sågs av över 600 åskådare vilket vittnar om ett stort fotbollsintresse för damfotboll. Team Sportia uppvaktade med en presentcheck på 10 000 kr.
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Två seriesegrar, kvalvinst och uppflyttning till Elitettan för damlaget.
Fotbollsåret har varit fantastiskt för IS Halmia – och inte bara på damsidan. Som nykomlingar var herrarna ytterst nära att ta en kvalplats till
Superettan och blev även DM-vinnare. De talangfulla P98:orna återfinns
nästa säsong i pojkallsvenskan och breddverksamheten kännetecknas av
hyllade projekt som Football Fitness, Idrottsflytet med Student League
och Halmia-Femman.
IS Halmia är i högsta grad en tvåkönad
och demokratisk förening.
”Vision 2017” innebär att Halmia samma det året ska vara representerat i de
näst högsta serierna. Damlaget lyckades med bedriften att ta sig dit tre år i
förväg…
– En fantastisk prestation, säger Susanne Erlandsson, ordförande i Halmia.

Tjejerna visade klass hela säsongen och
var verkligen bäst när det gällde. Notera
också att utvecklingslaget vann sin serie
och tog steget upp in division 2. Samarbetet med IF Centern på flicksidan är
fortsatt mycket fruktbart.
Nästa år spelar Halmia i Elitettan, vilket betyder att Halmstad som stad finns
bland landets 26 bästa på damsidan. Då

får halmianerna möta etablerade motståndare som Sunnanå, Hammarby,
Umeå och Djurgården.
Uppflyttningen förstärker Halmias och
Halmstads position på fotbollskartan.
”Rödvitt” upplever härlig medvind och
satsningarna fortsätter.
– Föreningen befinner sig i en process
där vi vill och måste utvecklas både på
det sportsliga och finansiella planet, säger Susanne Erlandsson. Avancemang
och fortsatta satsningar innebär ökade
kostnader vilket i sin tur kräver nytänkande och uppoffrande arbetsinsatser
även utanför planen. Det känns väldigt
spännande.
Halmia är unikt i distriktet. Ingen annan förening har så skarpa lag inom
både herr- och damfotbollen.

Ansträngningarna på breddverksamheten är också imponerande. Kommande säsong finns Halmia med i pojkallsvenskan (Halmia vann kvalet mot
Astrio) och även de andra ungdomslagen visar framfötterna.
– Halmia vill göra fotbollen till en sport
för alla, även dem som inte nödvändigtvis vill träna regelbundet och spela
matcher. Man ska känna att man lika
gärna kan lira fotboll en timme med oss,
som man kan träna på ett gym. Football
Fitness är öppen för alla och drivs med
projektbidrag från Halmstads kommun.
Vi har även omfattande verksamheter i
skolorna och arrangerar bland annat
Student League på Högskolan.
Forza, Halmia!

Loppis med julmarknad

Populariteten bara ökar och ökar för IS Halmias loppmarknad på Skyttevägen 41.
– Vår loppis är som julafton för alla dem som gillar välbevarade second hand-prylar,
konstaterar Jan Peter West, en av halmianerna och entusiasterna som är med och
driver Halmias Loppis.
Från och med idag (onsdag) är dessutom julmarknaden öppen med mängder av
julsaker och prydnader inför den kommande högtiden, allt från adventsljusstakar och
tomtar till julgranspynt och korgar.

Halmias Loppis är öppen onsdagar kl 14-18 och lördagen kl 10-14.
Alla är välkomna till Skyttevägen 41! Även icke rödtoppar…
Julpynt i massor. Halmias Loppis öppnar idag en
speciell avdelning med julprydnader. Välkomna.
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