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Premiär för ISH i U17-elitspelet
Föreningens ungdomar visar framfötterna. Nyligen var det serie- premiär
för IS Halmias duktiga P17-lag som sett till att rödvitt i år tillhör elitskiktet
även inom pojkfotbollen. De rödvita grabbarna spelar i SvFF:s division
1-serie västra Götaland och på söndag finns det chans att se dem i
aktion i lokalderbyt mot BK Astrio på Söndrums IP.
– Vi spelar i landets näst högsta ungdomsserie för 17-åringar och har en
bred trupp bestående av många talangfulla spelare. Killarna är fortfarande under stark utveckling på fotbollsplanen. Vi har förhoppningar om att
kunna hävda oss väl även i det här sammanhanget och har faktiskt två
U17-lag i seriespel, säger tränaren Leif Jönsson.
Halmia har även representation i såväl U19- som U15-sammanhang.
Deltagande lag i P17, division 1 västra Götaland: Astrio, Falkenberg,
Gunnilse, Halmia, Ljungskile, Mölnlycke, Onsala, Varbergs BoIS, Warta
och Örgryte.

HÖGTRYCK PÅ
ÖRJANS VALL
På lördag 26 april kl 15 är det äntligen hemmapremiär för IS Halmia i
Söderettan. Högtryck kan förväntas på Örjans vall, vilket förstärks av att
Örgryte IS kommer till Halmstad med fyra-fem supporterbussar i släptåg.
Halmias herrlag är laddat för ännu en spännande säsong. Rödtoppen har
tagit pulsen på Peter Lindau, 41, som gör sin sjunde säsong som tränare
för Halmia.
Här berättar Peter
Lindau om sina tankar inför årets seriespel:

FÖRSÄSONGEN: Har
sett ganska lovande
ut. Vi har tränat hårt,
fem-sex dagar i veckan och genomfört ett
lyckat träningsläger i
Turkiet. Efter hemkomsten spelade vi
1-1 mot Gais (Superettan).

TRUPPEN: Består av
18 utespelare och två
skickliga målvakter.
Vi har tappat våra
främsta poängplockare från ifjol, Genberg
och Sabo som tillsammans svarade för
25 av 40 mål. Nu får
andra kliva fram och
ta över målgörandet.
Jag hoppas på ett
mer fördelat målskytte där mittfältarna
tar ett steg framåt. Stommen i laget
finns kvar, som Käck, Thomasson,
Mangfors, Taube och Crona, och vi har
verkligen skapat en god sammanhållning i truppen. Kamratskap är viktigt för
att nå framgång.

STYRKAN: Kombinations- och kantspelet. Om vi som tidigare lyckas föra
matcherna ökar vinstchanserna. Man
måste ju ha bollen för att kunna göra
mål. Vårt uppbyggnadsspel och förmågan att hålla bollen inom laget är vår
styrka. Det gäller att alla på planen är
både delaktiga och medvetna om vilka
normer, alternativ och linjer i vårt spel
som gäller. Vi ska fortsätta att prestera
en attraktiv och vägvinnande fotboll.

KANTSPELET: Vi har slagkraftiga flanker
med Ferman och Sjögren till höger medan Gulda och Kamal Mostafa svarar för
attackerna på vänsterkanten.

BO &
LEVA

SÖDERETTAN: Kan
bli mycket jämn, i
stort sett vilket lag
som helst kan vinna.
Förra säsongen vann
Husqvarna som nykomling och vi blev
fyra, också som nykomlingar. Örgryte
och Trelleborgs FF
får gälla som förhandsfavoriter. Öis,
som tränas av Marcus Lantz, har ett
tämligen namnstarkt
lag med spelare som
Robin Ingvarsson
och Georg Mourad.
Örgryte åkte ifjol ur
Superettan.

ÖRJANS VALL: Borta bra men hemma
bäst! Vi trivs verkligen bra i hemvan
miljö och på Örjans
valls fina naturgräs,
som gynnar vår fysisk och teknik och
som dessutom ofta suger musten ur
motståndarna. Förra säsongen blev vi
seriens näst bästa hemmalag med åtta
vinster och 26 poäng.

Per Ragnar
uppskattad gäst
hos Executive Club

4 frågor till...
Erik Ferman, 23 ny
back i IS Halmia.

Författaren, skådespelaren och estradören Per Ragnar var för en tid sedan
populär gäst IS Halmia och nätverket
Executive Club på Hotel Tylösand. Den
73-årige mångsysslaren berättade om
sitt innehållsrika liv, allt från uppväxten i
Karlshamn, sitt idrottsintresse, tiden som
elev på Dramatens elevskola och hur det
är att ha Ingmar Bergman som chef till
att vara tv-programledare, författare och
fotbollssupporter (till Hammarby).

• Hur laddad är du inför hemmapremiären på Örjans vall?
– Mer än 100 procent! Det ska verkligen
bli roligt. Örgryte är en respektingivande
motståndare men jag tror att vi har en
god chans att vinna.
• Vad fick dig att skriva på för Halmia?
– Jag är sedan en tid bosatt i Halmstad
och efter tre år i Superettan med IFK
Värnamo ville jag prova något nytt inom
elitfotbollen. I mina ögon har Halmia ett
lag som har potential att vara med och
slåss i toppen av ”Söderettan” och kanske avancera upp i Superettan. Jag vill
gärna vara med på den resan.
• Hur är du som fotbollsspelare?
– En snabb, teknisk och offensiv ytterback som gärna spelar på högerkanten.
Värnamo Södra är min moderförening
men jag gick över till IFK Värnamo som
14-åring. Jag utvecklas fortfarande som
fotbollsspelare och trivs mycket bra i
Halmia och med Peter Lindau som tränare. Drömmen är att någon gång få
spela i allsvenskt sammanhang. I vintras
provtränade jag med HBK, men fick
inga klara besked, och därför blev klubbaddressen Halmia. Jag spelade för
Halmia en halv säsong (2009) och är
laddad till tusen för spel i rödvitt igen.
• Vad gör du när du inte spelar fotboll?
– Jobbar eller umgås med min flickvän.
Jag arbetar på Swedbanks ”telefonbank” på Slottsmöllan (kundsupport).

Per Ragnar är en av landets mest populära föredragshållare. 60-talet halmianer
och medlemmar i Executive Club lyssnade på hans intressanta föredrag och
anekdoter hämtade ur verkligheten. På
bilden här intill ses han tillsammans med
sin gode vän Ulf Andersson, chef vid
Halmstads teater.

Kommande föredragshållare vid Exectuive Club är entreprenören och modedesignern Per Holknekt (Hotel Mårtenson
den 22 maj) som följs av ”fotbollsprofessorn” Björn Andersson, före detta tränare i Halmia och mångårig talangutvecklare i storklubben Bayern München (Tylösand den 11 juni).
Alla medlemmar – även nytillkomna
– är hjärtligt välkomna!
Intresserad av medlemskap?
Ring 035-127580.

SKADELÄGET: Johan Mangfors är tillbaka efter sin skada mot Gais. Ervin Ribic
får vänta ytterligare ett tag innan han är
återställd efter sin långvariga knäskada.
TRÄNARSKAPET: Jag trivs mycket bra i
Halmia. Det här blir min sjunde säsong.
Sir Ferguson basade för Manchester
United i 26 år, så jag kan hålla på ett tag
till…

FÖRKOVRAN: Att känna glädje och inspiration är viktigt för att lyckas. Tidigare
i våras hade jag förmånen att få tillbringa en vecka hos Bayern München
och studera de tyska och regerande
Champions League-mästarnas träning
och matcher. Det var berikande upplevelse som sporrar mig i mitt tränarskap.
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