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Military Fitness med Livräddarna
Missa inte tävlingen ”Tylösand Brutal” där IS Halmia
tillsammans med Livräddarna i Tylösand och Military
Fitness arrangerar ett speciellt hinderlopp i unik miljö.
Military Fitness är den tränings- och tävlingsform
som ökar snabbast i popularitet. Deltagarna väljer
sträcka efter sina egna förutsättningar. Alla har chans
till fina priser genom anmälan och placering i loppet,
som arrangeras den 6 september i trevlig gemenskap.
Läs mer på www.tylosandbrutal.se – välkommen till
Tylösand Brutal för en minnesrik upplevelse!

HALMIA ALLT BÄTTRE
– ÄVEN PÅ BREDDEN
4 frågor…
… till Stefan Pettersson (bilden), 48, tillbaka i Rödvitt och
tränare för IS Halmias talangfulla U19-lag:
Lekfull fotboll. ”Fotbollslekis” med IS Halmia är populärt. Varje lördag träffas tjejer och killar som vill spela fotboll på skoj, från 4 år och uppåt.

Antalet halmianer blir fler och fler!
IS Halmias ungdomsverksamhet upplever en härlig medvind och växer
för varje år. Idag har Halmia cirka 135 pojkar i åldrarna fyra till 18 år i
träning och matchspel, allt från Fotbollslekis för de allra yngsta och kravlösa Football Fitness till elitsatsande äldre tonåringar.
– ”Den rödvita tråden” är namnet på ett
dokument som beskriver hur vi tillsammans jobbar bäst för en ljus framtid för
föreningen, säger Christoffer Andréasson,
ungdomskonsulent och ansvarig för
bland annat Fotbollslekis.
IS Halmias ungdomsverksamhet är alltså mer livaktig än på många år. Föreningen gör en målmedveten satsning och
på pojksidan finns halvdussinet lag som
deltar i pool- eller seriespel. Sammanlagt handlar det om närmare 150 aktiva,
där deltagarna i Fotbollslekis, både tjejer
och killar (Halmstad Arena, lördagar
kl 11.30 till 12.30), utgör en växande
skara.

– Halmia är ett alternativ för alla dem
som vill börja spelar fotboll eller kanske
byta klubbtillhörighet, konstaterar Christoffer. Football Fitness är ett projekt för
något äldre ungdomar, 16 till 19 år, som
bara vill träna fotboll, utan att spela
matcher. Football Fitness är på torsdagar mellan kl 19 och 20.
När det gäller U15 har Halmia två lag i
seriespel, liksom på U17-sidan där det
ena laget håller till i pojkallsvenskan,
division 1 södra. Respektive ”årskullar”
består av mer än 30-talet spelare.
– När det gäller pojkallsvenskan fick vi
en mycket bra start i seriespelet med
två raka fullpoängare, 6-3 mot Möln-
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Stor och liten. Christoffer Andréasson är ungdomskonsulent i IS Halmia. Här tillsammans med dottern
Nova – född halmian!

lycke och 3-1 mot Astrio, säger tränaren
Leif Jönsson. Ambitionen är att ha roligt
och att på sikt få fram talanger som kan
ta klivet upp i A-laget och spel på elitnivå.
Det rödvita U19-laget spelar seniorfotboll i klass 3 södra och damlaget i
division 2 består också av ett ungt och
mycket talangfullt lag.
”Bilagan” på damsidan har sannerligen
imponerat under upptakten och inledde
seriespelet med följande vinstrad; 5-1
mot Trönninge IF, 3-2 mot Astrio och 4-3
mot Åsa IF.

• Hur går det för U19-gänget?
– Jo tack, bra. Killarna i truppen är motiverade och gillar fotboll. Vi genomför fyra
träningspass i veckan plus match. Serien
heter klass 3 södra (öppen för seniorer)
och rent utbildningsmässigt är det kanske inte det bästa alternativet men killarna behöver spela matcher. Det här är en
bra början. Vi inledde seriens med 10-0
mot Våxtorp och därefter 9-0 mot Ysby.
• Hur känns det för egen del, att vara
tillbaka i Halmia?
– Mycket inspirerande. Det finns en go’ i
föreningen och hela verksamheten som
jag inte upplevt tidigare. Halmia har alltid varit stadslaget i mitt hjärta och det
var här jag avslutade mig aktiva karriär.
Jag var en av målvakterna när vi åkte ur
gamla Superettan. Jag spelade med
bland andra Peter Lindau, Leif Jönsson
och Stefan Lemón, och nu samarbetar
vi igen men nu som tränare och ledare
på olika nivåer. Stämningen är god och
målinriktad på alla håll.
• I vilka klubbar har du tidigare varit
tränare?
– Jag var målvaktstränare och hjälptränare i Halmia ett kort tag, kring millennieskiftet. Som aktiv tog jag över
målvaktshandskarna i BK Start 1984,
efter Björn Nordberg, som gick till HBK,
och jag har spelat för Oskarström och
Sennans IF. Som tränare har jag varit
verksam i Trönninge, Vinbergs IF och
Torup/Rydö innan jag tog ett sabbatsår.
Nu är jag med i fotbollen igen och det
känns inspirerande att vara deltig i
Halmias satsning på ungdomssidan.

Odd Molly-grundare hos Executive Club
Per Holknekt är gäst vid kommande Executive
Club den 22 maj på First Hotel Mårtenson.
Han är en av Sveriges mest uppmärksammade entreprenörer, som gått från att ha varit
professionell skateboardåkare via hemlös alkoholist till firad modedesigner och grundaren
av märket Odd Molly.
2010 fick han utmärkelsen Årets grundare vid
Entreprenörsgalan.
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LEVA

Inom kort gästas IS Halmia av Per Holknekt
och det utlovas ett både intressant, personligt
och underhållande föredrag med det rödvita
nätverket Executive Club.
Den som är intresserad av att bli medlem i
Executive Club kan kontakta Halmias kansli,
035-127580 eller info@halmia.se - väl mött!
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