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Kommande matcher
Damlaget:

12 april kl 15: Halmia – Djurgården
21 april: Sunnanå – Halmia
26 april: QBIK – Halmia
3 maj kl 13: Halmia – Kvarnsveden

Herrlaget:

10 april kl 15: Oskarshamn – Halmia
26 april kl 15: Halmia – Örgryte
4 maj kl 15: Qviding – Halmia
10 maj kl 15: Halmia – Norrby IF

ÄNTLIGEN RÖDVIT PREMIÄR
Military Fitness, tuff sparring mot allsvenskt motstånd och träningsläger i Turkiet.
IS Halmias damlag kommer laddade till debuten i Elitettan. Fjolårets
succésäsong med dubbla seriesegrar är historia. Nu gäller det att visa
framfötterna i högre serier.
– Vi kan överraska, det har vi gjort förr, säger tränaren Håkan Magnusson inför premiären mot Djurgårdens IF FF på Örjans vall.
IS Halmia har förberett sig variationsrikt
och på bästa sätt inför Elitettan, damfotbollens motsvarighet till Superettan (lag
13-26 nationellt sett).

– Träningslägret i närheten av Antalaya
var lyckat och gav oss bland annat möjlighet att finslipa detaljer i anfallsspelet,
säger Håkan Magnusson. I vintras körde
vi Military Fitness som var karaktärsdanande och som bidragit till att stärka

– Vi har en bred trupp som består av
36 spelare allt som allt, äldre och rutinerade varvat med talangfulla ungdomar,
säger Håkan. Det mesta tyder på att det
blir dubbelt Jingblad på topp i form av
systrarna Frida och skyttedrottningen
Jessica.

den fysiska statusen. Det blev ett antal
tuffa träningspass i kyla och snöblask. I
träningsspelet har vi matchat mot flertalet allsvenska lag, vilket också varit härdande och nyttigt.

I egenskap av nykomling är Halmias
(officiella) målsättning är att hänga kvar i
Elitettan. Tre lag åker ur medan två avancerar till toppserien. Andralaget är nykomling i division 2, som är den högsta
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Skyttevägen 41
Telefon 035-127596
Hämtning 0738-127599

Skyttevägen 41
Tel. butik: 035-12 75 96
Tel. hämtning: 0738 - 12 75 99

Idrottssällskapet Halmia riktar ett stort tack till alla som skänker prylar till
loppmarknaden. Överskottet tillfaller föreningen och ungdomsverksamheten.
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I vilket fall som helst; Halmia börjar
med hemmamatch: Klart för avspark!

Att alla hemmamatcher spelas på Örjans vall är glädjande och betraktas som
en fördel.
– Vår teknik och vårt spel lämpar sig

Fotbollsfester på Örjans vall
Fyra gånger under säsongen blir det
rödvitt dubbelarrangemang i form av
hemmamatcher för både damlaget och
herrlaget.

Äntligen kan både herrlaget och damlaget spelar samtliga sina seriematcher
på hemmaarenan Örjans vall.

– Det är jätteroligt att Halmstad och IS
Halmia har ett så framgångsrikt damlag
och för oss är det självklart att damerna
också ska spela på vår elitarena Örjans
vall, säger Jennie Johansson (miljöpartiet), ordförande i teknik- och fritidsnämnden.

Väl mött följande datum:
6 juni (Halmia-dagen)
22 juni
6 juli
20 september.

Att utöva elitfotboll är inte billigt. IS Halmias uppflyttning till Elitettan för damlag
innebär spel i en rikstäckande serie. Totalt kommer Halmia att resa 1 414 mil
tur och retur till sina bortamatcher.
Längsta resan går till Skellefteå och
Sunnanå SK:s hemmaplan. Dit är det
närmare 130 mil. Kortaste avståndet är
det till Limhamns Bunkeflo och Hovås/
Billdal som bara ligger 13 mil bort från
Halmstad.

Skyttevägen

Wr
an

Den geografiska spridningen är onekligen ett dilemma. De flesta av lagen i
Elitettan kommer från mellersta delen av
landet. Halmia kommer att resa mer än
1 400 mil tur och retur till sina 13 bortamatcher – ett genomsnitt på mer än 100
mil…

Nya ansikten i truppen är Emma
Krantz, mittfältare från Stattena, och Julia Arvidsson, back från Öster. Dessutom finns Frida Jingblad det här av spelåret med från start (studierna avslutade).
På minussidan noteras att slitstarka innermittfältaren Johann Björkheim flyttat
till Växjö p g a utbildning.

Lååånga bortaresor för
Halmias damlag

Bilprovningen
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bäst på naturgräs och förhoppningsvis
kommer motståndarna att få det vårt här
i Halmstad. Åtta av de övriga lagen spelar på konstgräs och kanske kan det
vändas till en fördel för oss. Vi hoppas
på gott publikstöd i Halmstad, poängterar Håkan Magnusson.

damlagsserien på distriktsnivå.

•

Av lagen i Elitettan är det bara tre
som har längre till sina bortamatcher
än Halmia. Till två av bortamatcherna
kommer Halmia att åka med flygplan
(Sunnanå och Umeå). Det totala
resebidraget från förbundet täcker
heller inte mer än så…
Som en jämförelse kan nämnas
att Halmias herrar i division 1 södra
har 30 mil till sin mest avlägsna motståndare, som är Motala AIF.

Skellefteå:
Sunnanå SK 127 mil
Umeå:
Umeå Södra FF
113 mil
Borlänge:
Kvarnsvedens IK 55 mil
Uppsala
IK Sirius FK 57 mil
Stockholm:
Bollstanäs SK (Upplands Väsby)
Djurgårdens IF FF
Hammarby IF DFF
Älta IF
IF Brommapojkarna
Cirka 5 x 50 mil
Sunne:
Mallbackens IF 41 mil
Karlstad:
QBIK 38 mil
Göteborg:
Hovås Billdal IF 13 mil
Malmö:
IF Limhamn Bunkeflo 13 mil
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