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För oss på Bendt Bil är idrotts- och föreningslivet i Halmstad oerhört viktigt. Vi är
sponsor till många föreningar och för att ytterligare fördjupa detta samarbete har vi
startat projektet Bendt Bil Pengen. Projektet innebär att vi skänker 1 000kr varje
gång en medlem från Din förening köper en bil hos oss.
Bendt Bil Pengen.
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Kontakta Marcus Johansson på mail: Marcus.Johansson@Bendtbil.se
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VILL Marcus
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IDROTTSFÖRENING
SKALL VARA MED I BENDT BIL PENGEN?
Kontakta Marcus Johansson på mail: Marcus.Johansson@Bendtbil.se

TransportCentralen AB
Telefon: 035-19 13 00, www.transportcentralen.se
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Halvtid!
Rödtoppen har visat sig efterfrågad, därför har du nu återigen ett
nummer av denna publikation i din hand.
När du läser detta har höstsäsongen startat så smått. En höstsäsong
som blir spännande i många avseende i såväl topp som botten för
våra lag. Herrarna har en tuff utmaning framför sig i höst. Med ett
par poäng upp till säker mark ovanför nedflyttningsstrecket vill det
till att man börjar plocka poäng från början. Laget har fått nyförvärv
i Liridon Salmani och Kushtrim Maholi, vilket behövs då bland annat
Robin Sjögren lämnar för studier på Polishögskolan. Även Jonas Käck
lämnar föreningen, här har Halmia en lovande målvakt i Malte Påhlsson och nu har även rutinerade Marcus Sahlman anslutit.
Damlaget ligger i toppen av division 1 och kommer säkert att stanna
där. Hösten började dock med en förlust mot Böljan, årets första.
Dock kom man tillbaka med besked då man vann mot Ormaryds IF.
Det finns mycket kvalitet i laget, det finns ett helt knippe landslagsspelare i laget, men man får inte glömma bort att det är ett väldigt ungt
lag och man kan inte ställa alltför stora krav redan nu. Laget spelar
en underhållande fotboll och är väl värda att se. Både damlaget och
herrlaget är i DM final och förhoppningsvis kan vi ta hem en dubbel!
IS Halmia Academy har under vårsäsongen skaffat sig rutin från
seniorfotboll och sakta närmat sig toppen av serien. Sannolikheten är
stor att man klarar målsättningen att gå upp i division 5.
De stora glädjeämnena för föreningen har under hela året varit
ungdomsverksamheten. Halmia har varit representerade i både Cup
Kommunal och Cup Byggnads (distriktsturneringar för 16-åringar),
båda lagen blev cupmästare för Halland. I Cup Kommunal laget fanns
det hela sex spelare från Halmia. Helt unikt!
Under sommaren har Nordisk Flick- och Nordisk Pojkturnering
spelats och i dessa landslag har Halmia representerats av Ebba
Hed, Matilde Abrahamsson och Malte Påhlsson. En fjäder i hatten för
spelare och ledare!
På temat ungdomsfotboll skall också nämnas framgångar i Gothia
Cup och Cup Danmark, ja i Cup Danmark blev det t.o.m en repris på
fjolårets seger. Bra jobbat, inte minst med tanke på att laget bestod
av spelare från flera åldersgrupper som inte tidigare spelat i samma
lag.
Jag vill också slå ett slag för två evenemang som Halmia kommer att
arrangera i höst. Först ut är Halmiafemman den 5-6 september för
klasslag i årskurs 5. Kom gärna till Halmstad Arena och titta på alla
dessa ungdomar som i mixade lag visar upp ett härligt engagemang.
Det andra evenemanget som jag vill flagga för i höst är Tylösand
Cross Challenge, ett lite annorlunda motionslopp (läs mer om arrangemanget här intill) som arrangeras den 3 oktober i Tylösand. Varför
inte utmana sig själv genom att vara med?
Som synes är det mycket
som händer under hösten,
jag hoppas ni alla vill vara
med och stötta vårt Halmia,
gärna även ekonomiskt. Det
är en tuff verklighet som
vi lever i och vi behöver
all hjälp och stöd vi kan få
både på och utanför planen.

Halmiahälsningar
Susanne Erlandsson
Ordförande IS Halmia

TYLÖSAND

CROSS
CHALLENGE
Missa inte Halmstads nya lopp 3 oktober 2015

Missa inte höstens
motionslopp i Tylösand!
För första gången
arrangeras motionsloppet
Tylösand Cross Challenge.
Missa inte detta!
IS Halmia som förening är starkt
förknippad med aktiviteter som
innebär motion och hälsa, inte bara
för våra seniorlag.
IS Halmia har under två år arbetat
med diverse alternativa träningsmetoder för lagen och tanken har
funnits att starta ett motionslopp
där deltagarna kan kombinera löpning och hinder av olika sorter. Tylösand Cross Challenge är resultatet
av dessa tankar och lördagen den 3
oktober kl 14.00 är det planerat att
det första loppet av stapeln.
Tillsammans med Hotel Tylösand,
Livräddarna Halmstad, Destination
Halmstad och Hälsolyftet vill IS Halmia skapa en möjlighet för dig som
är pigg på nya utmaningar. Loppet
går av stapeln i Tylösands vackra
omgivningar, på skogsstigar, grusvägar, sand samt klippor och asfalt.

Banan börjar och slutar på stranden nedanför Tjuvahålan, Tylösand
och deltagarna kan välja att
springa 1, 2 eller 3 varv. Varje varv
är 3 km, alla kan därför hitta just
sin utmaning och sitt lopp! Längs
bansträckningen kommer det att
finnas minst 5 hinder/utmaningar
av olika art som skall passeras.
– För IS Halmia som förening är
det väldigt roligt att kunna arrangera en aktivitet som kompletterar vår fotbollsverksamhet. Att vi
dessutom kan genomföra Tylösand
Cross Challenge tillsammans med
ett antal samarbetspartners gör
det ännu roligare och visar på
hur viktigt det är att vi i Halmstad
kan samverka kring aktiviteter
som är bra för vår hälsa, säger
Susanne Erlandsson, ordförande i
IS Halmia.

Mer information finns på
www.crosschallenge.se

Idrottssällskapet Halmia
Grundat: 1907 Klubbdräkt: Vit tröja, röd byxa, vita strumpor Arena: Örjans Vall, sedan 1922
Allsvenska säsonger: 11, senast 1979 Allsvenska maratontabellen: 29:a
Säsonger i näst högsta serien: 44:a, senast 1998 Publikrekord: 20 381, mot Landskrona BOIS,
allsvenskt kval 1962 Flest matcher: Sten Olsson, 598, Leif ”Kola” Bengtsson 530 och Bengt-Arne
Bengtsson 478 Styrelse 2015: Ordförande: Susanne Erlandsson. Vice ordförande: Sinisa
Stankovic. Ledamot: Dag Falkström.Ledamot: Yvonne Wennerholm. Ledamot: Kjell Andersson.
Ledamot: Sinisa Stankovic. Ledmot: Roiene Engdahl. Ledamot: Mats Flinck. Sekreterare:
Ulf Holmberg. Adjungerad: Leif Bengtsson.
Hemsida: www.halmia.se Postadress: IS Halmia, Box 34, 301 02 Halmstad Telefon: 035-12 77 73
Mail: info@halmia.se Klubblokal: Halmianen på Örjans Vall Supporterförening: Headhunters
Utgivare av Rödtoppen: IS Halmia Produktion: Halmstad 7 Dagar Tryck: VTAB Landvetter
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I augusti öppnar en modern och
miljövänlig tank– och tvättstation på Vallås

Stor nog att serva dig, liten nog att känna dig – www.psolje.se

035-19 19 19

10%

RABATT PÅ

MOBILBILJETT

Alltid rabatt med Hallandstrafikens app!
Du reser alltid 10 procent billigare när du köper biljett i vår app. Dessutom finns fler bra funktioner,
som tex att söka resa eller kunna se var din buss befinner sig. Snabbt och enkelt – ladda ner appen
och kolla själv, läs mer på hallandstrafiken.se.
Trevlig resa!
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Fortsatta framgångar på ungdomssidan

Under ledning av Björn Andersson

Men vad vore allt detta värt om
vi inte hade spelare som fyller på
underifrån?! I dagsläget har vi ca
50 spelare i åldrarna 4-10 år i våra
yngsta lag, med start i Fotbollslekis.
Här fokuserar vi på gemenskap och
att ha roligt tillsammans, fotbollsutvecklingen kommer då av sig självt.
Sist men inte minst, ett lag med
mixade spelare från dem tre äldsta
trupperna var över och spelade
Cup Denmark under sommaren.
Det gick så pass bra att man gick
obesegrade genom turneringen
och vann finalen över Trelleborgs
FF på straffar. Därmed är det andra
året i rad som IS Halmia vinner Cup
Denmarks äldsta pojkklass.

U16-laget stod för en imponerande insats i Gothia Cup.

Foto: Anders Nilsson
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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 juniorallsvenska div1, eller U19

IS Halmia U16 hade en motig
vårsäsong i serien där man dock
övertygade i vinsterna mot Halmstad BK och BK Astrio. Det är fortfarande väldigt mycket upp och ner i
prestationerna, en del av detta kan
såklart tillskrivas alla nyförvärv utifrån som behöver tid att komma in
och hitta ”sin plats”. Här finns dock
en rejäl dos talang och i sommarens Gothia Cup fick man äntligen
visa upp sig från sin rätta sida när
man lite oväntat gick och vann sin
grupp före bland annat ett franskt
och ett brasilianskt lag. I det tuffa
A-slutspelet tog det sedan slut på
straffar mot ett amerikanskt lag.
Vårt 01-lag blandade sig i toppstriden i serien trots att man är minst

ett år yngre än dem flesta andra
spelarna i P15-16 Klass 3 Södra.
Inte minst den avslutande omgången i våras mot Laholm (vinst 5-1 på
bortaplan) vittnade om klass och
talang. Dessutom gjorde man en
riktigt fin turnering i Cup Denmark
i somras när man vann sin grupp
obesegrade. Det slutade till sist
med en förlust i B-finalen, ett bra
betyg till detta lag som faktiskt
gjorde sin första riktiga turnering
tillsammans.

dt b

Det var U17-truppen som inledde
spelet i förbundets div6 södra, men
efter sommaruppehållet har laget
blivit en blandning av U17/U19,
precis som det Juniorallsvenska
laget, mer om det senare. IS Halmia
Academy som div6-laget formellt
heter håller till i toppen av tabellen
och har siktet instället på top 3
och därmed uppflyttning till div5
kommande säsong. Laget spelar en
fin fotboll men har behövt tid på sig
att anpassa sig till det mer fysiska
spelet i seniorfotbollen.

Div1 Södra Götaland som den
heter befinner sig våra talanger på
tillväxt, i denna serie för spelare
födda 96 eller senare ställer vi upp
med blandade trupper med killar
födda 96-00. Här får man växa in
kostymen i en tuff miljö mot bra
motstånd, en perfekt språngbräda
till vårt div6-lag och förhoppningsvis vidare upp i föreningen. Laget
ligger i mitten av tabellen med
halva serien spelad.

Ben

IS Halmias ständigt
växande ungdomssektion fortsätter att skörda
framgångar, i år dessutom
med ett lag i seniorernas
division 6. Björn Andersson
fungerar som mentor åt
våra ledare och kommer
med ovärderliga tips och
synpunkter, något som gör
att vi hela tiden utvecklas,
både som spelare, ledare
och förening.
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Rejmes bil

Sannarpssk
Sannarpsskolan

Räddningstjänsten

Statoil
äxjövägen
Växjövägen
layout distance grafisk produktion - foto roger bengtsson

Öppettider
0 – 14.00
Lördagar 10.0 0 – 18.00
Onsdagar 14.0
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Höga berg och djupa dalar
Div1 Södra, herrar

i truppen också, men inget namn
är klart när denna artikel skrivs.
Anledningen till målvaktsjakten
beror ju på att vår trotjänare
Jonas Käck har valt att flytta hem
till familjen i Eskilstuna, ett tungt
avbräck för Halmia då Jonas
under många år varit en av våra
absolut bästa spelare. Även Robin
Sjögren vandrar vidare, han flyttar
till Stockholm för att studera till
polis.

Lite drygt halva serien
är spelad och IS Halmia
ligger för närvarande på
nedflyttningsplats med
hela fem poäng upp till
säker mark.
Men så illa som det låter är det
inte, det finns en hel del ljusglimtar från vårsäsongen och det är
dessa man får ta med sig nu när
serien börjar om efter sommaruppehållet. Det började förvisso
inget vidare, premiären nere i
Kristianstad (1-2) beskrivs som en
av dem sämsta insatserna på åtta
(8!) år. Men Halmia repade mod
och tog därefter två raka segrar
mot Norrby (3-1) och Oskarshamn
(2-0). Men istället för en placering
på den övre halvan rasade man
snabbt neråt i tabellen efter
först tre raka förluster mot forna
storlagen Örgryte (1-4), Trelleborg
(0-1) och Landskrona (0-2). Nu
väntade dubbla bortamöten
mot dem pigga nykomlingarna
Höllviken och Eskilsminne, här
blev det endast en poäng av sex
möjliga efter 0-0 mot Höllviken och
hela 0-3 mot Eskilsminne, en klar

missräkning och nu började man
bli fast förankrade i bottenskiktet.
Hopplösa jumbon Lunds BK
väntade nu hemma på Örjans vall,
en match man till varje pris skulle
vinna. Och jodå, visst blev det
vinst. Hemmalaget Halmia fullständigt pulveriserade det stackars
skånelaget och slutsifforna skrevs
till 8-0 efter en märklig match där
Halmia äntligen fick utdelning
samtidigt som bortalaget sjönk
längre och längre ner i gräset
för varje minut som gick. Många

HALLANDSDERBY
HALLANDSDERBY

IS HALMIA

hoppades på att det här skulle
bli vändningen på en ganska
motig vår, men där hoppades
man nog för mycket, istället följde
man upp Lundmatchen med fyra
raka förluster mot Qviding (1-3),
Öster (1-5), Oddevold (0-1) och
Husqvarna (1-2). Vårsäsongen
avslutades med ett oavgjort resultat mot överlägsna serieledarna
Trelleborg (2-2), detta var tillsammans med hemmapremiären
mot Norrby och förlustmatchen
mot Oddevold dem tre absolut
bästa matcherna under våren,

D I VIS1HALMIA
SÖDRA

SKÄRHAMNS
IK
IS Halmia
möter
SKÄRHAMNS
IK

Kristianstad FF

Lördag 15/8 16:00 Örjans Vall
Matchbollarna skänkta av:

ICA Supermarket Vallås - Hotel Scandic - Färgab
Oscar Hanson VVS - Crendo Fastighetsförv. - Säkra AB
Ruter Media AB - Slaggprodukter - Sportson
Lindahls -Carlanders
2010

2010

035-10 40 50
www.bendtbil.se

www.ohvvs.se

distance
grafisk produktion
www.distance.se
035-12 93 00

HALMIA LOPPIS
Skyttevägen 41
Onsdag: 14.00 - 18.00
Lördag: 10.00 - 15.00
Hämtning: 073 - 812 75 99
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OBS! Grindarna öppnar 1 timme före avspark.
Entré 100:- Pensionärer 60:Student med studentkort 60:Upp till 16 år fri entré!
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borträknat storsegern mot Lund
då såklart.
Inför hösten har man förstärkt
med anfallaren Liridon Selmani
från Oddevold, och nygamle yttern
Kushtrim Maholli från Qviding.
Dessa två herrar kommer att
betyda mycket offensivt i slutspurten av serien, förhoppningen är
att man i Selmani kan få en mer
renodlad forward som är på rätt
plats och gör dem här ”enkla”
målen som Halmia saknat under
våren. En ny målvakt är på väg in

Man brukar säga att tabellen
aldrig ljuger, och det ska man
nog hålla fast vid. Problemet för
Halmia hittills i år har varit ojämnheten och ineffektiviteten, får man
ordning på detta så är jag fullt
övertygad om att en placering i tabellens mittenskikt är mer talande
för truppens kvalitéer. Den som
lever får se, även det ett ordspråk
att hålla fast vid…
Under våren har man tagit sig till
DM-final mot IFK Fjärås, och är
dessutom klara för omgång 2 i
Svenska Cupen där möte med ett
lag från Allsvenskan eller Superettan väntar på hemmaplan
senare i höst.
Text: Christoffer Andréasson
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Talangfullt lag med tätkänning

Damerna är med i toppen
Div1 Mellersta Götaland,
damer
Halmias damer tappade
en hel del rutinerade
och duktiga tjejer efter
degraderingen från Elitettan i fjol, istället valde
man att till stor del fylla
på med talang ifrån näraområdet.
Satsningen har hittills varit
lyckad och resultaten har överträffat mångas förväntningar.
Spelstilen i år är mer ”Halmiansk” och det är en fröjd att se
dessa tjejer spela fotboll när
allt stämmer.
IS Halmia var tillsammans med
serieledande Mariebo dem
enda lagen som gick igenom
hela vårsäsongen utan en enda
förlust, dessvärre avslutade

Halmia med tre raka oavgjorda
matcher och tappade värdefulla
poäng på just Mariebo i toppen.
I dagsläget är man sju poäng
bakom just Mariebo, detta efter
en inledande förlust på höstsäsongen borta mot Böljan (1-4).
Frida Jingblad och Ebba Hed
är båda med i skytteligatoppen
med elva gjorda mål vardera,
en minst sagt giftigt anfallspar.
Bli inte förvånade om Halmia är
med och slåss i toppen ända in
på upploppet, så mycket talang
och kvalité finns det redan i den
här truppen.
Avslutningsvis så är man i DM-final mot Böljan, och har tagit sig
vidare till omgång 2 i Svenska
Cupen där möte med allsvenska
Kristianstad DFF väntar på Örjan
vall i mitten på augusti.
Text: Christoffer Andréasson

Årets golfkrog
2012, 2013 & 2014

Välkomna till

Halmstad Golfklubb
En Sveriges allra bästa golfklubbar.
Vi är mycket stolta över vår anläggning
och ser golfen som vår passion.
Vårt mål är att din upplevelse hos
oss blir minnesvärd och att
du vill återvända.
Golfbanevägen • 302 73 Halmstad
Tidbokning 035 -17 68 00 • info@hgk.se

www.hgk.se
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UNIKA GÄSTER I

Executive Club är namnet på IS Halmias exklusiva nätverk av företagsledare,
beslutsfattare och idrottsentusiaster. Regelbundet arrangeras uppskattade
sammankomster med gäster och föredragshållare av högsta klass. Under
senare
DETTA ÄR EN ANNONSBILAGA F
år har Executive Club haft besök av profiler som Per Holknekt, Thomas Fogdö,
Katarina Hultling och Björn Ranelid. I augsti gästas Halmias nätverk av
De
tv-profilen Steffo Törnquist och i oktober av nye RF-basen Björn Eriksson.
IS Halmia har många förtjänster
och kan genom nätverket Executive Club stoltsera med ett av den
svenska fotbollsrörelsens med
genomarbetade program och
arrangemang för fördjupat samarbete med näringslivet.
Executive Club bildades 1989 och
har sedan dess haft mer än 150
evenemang, företrädesvis på Hotel
Tylösand. Listan av föredragshållaren är imponerande och innehåller
idel välkända namn och personligheter (se nedan).
– Syftet med Executive Club är
ett erbjuda beslutsfattare inom
näringsliv och samhälle ett urval
av landets mest kvalitativa och
inflytelserika personer syn på den
aktuella utvecklingen inom olika
områden, förklarar Leif ”Kola”
Bengtsson, klubbchef i Halmia.
Executive Club är en mångårig
succé och gensvaret är stort bland
företagsledare och andra chefspersoner inom såväl det privata
näringslivet som den offentliga
sektorn. Under varje verksamhetsår inbjuds medlemmarna till
frukostmöten med intressanta och
profilstarka föreläsare. Även en
resa finns med på agendan varje
år med professionellt program och
studiebesök.

I höst gästas Executive Club av
två profiler med idrotten men
även rampljuset som gemensam
nämnare.
Onsdagen den 26 augusti är det
tv-mannen Steffo Törnquist, 59, som
håller föredrag. Han är mångårig
programledare i Nyhetsmorgon i
TV4 (ofta tillsammans med Jenny
Strömstedt) och har en bakgrund
som utbildad idrottslärare och
sportkrönikör i Expressen. Steffo
är även känd som livsnjutare och
har skrivit böcker om både mat och
sprit (whisky), men också golfspelare och musiker.
– Jag är även något av en prylmänniska och en nörd när det gäller
att samla på gamla saker, skriver
han på sin hemsida. Jag har till
exempel en gammal vit Merca 66:a,
cab med röd skinnklädsel, som jag
blir glad av.

SANDBERGS MÅLERI

69-åringen har även hunnit med en
period som landshövding i Östergötland. Under senare år han haft en
rad uppdrag av regeringen, som att
vara koordinator för mottagandet av
ensamkommande flyktingbarn och
nationell samordnare mot idrottsrelaterat våld (huliganism). Bland alla
hans styrelseuppdrag kan nämnas
Falcon, AIK och Stjärnurmakarna.
Han har tidigare varit ordförande
i Svenska Skidförbundet och blev
tidigare i år vald till ordförande i
Riksidrottsförbundet.

Din lokala målare
Allt inom måleri

De tre frågor han ser som
idrottens tre viktigaste är:

ILJETT
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r*
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* Flygplatshållarens avgifter och skatter.
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1. Att vi får en idrottsrörelse där
idrotten är i centrum hela livet.

• Nybyggnation • Ombyggnation
• Tillbyggnad

2. Att få fram de resurser jag inte
tycker att vi fått och då gäller det
att predika allt gott idrotten gör.

Steffo Törnquist är född i Linköping.
Under sin tid på TV4 har han gjort en
rad uppmärksammade intervjuer.
Ifjol deltog han i dansprogrammet
Lets Dance där han gick till final och
blev tvåa.

3. Att klara ut praktiska frågor, till
exempel när det gäller skatter och
anläggningar. Det finns en praktisk
verklighet bakom ideologi som är
viktig och det måste vara handling
och inte bara ord.

Torsdagen den 29 oktober gästas
Executive Club av den kontroversiella före detta ämbetsmannen
och rikspolischefen Björn Eriksson.

Välkomna till Exectuve Club,
så får ni höra mer intressanta
åsikter av bland andra Björn
Eriksson och Steffo Törnquist.

BYGG & VILLAREGI AB

Nöjdast kunder
och flest avgångar
till Stockholm.
RÖD B

0736-35 78 84

är
pr

Välkommen ombord på ditt lokala flygbolag.
Med Kullaflyg reser du direkt från Halmstad till Stockholm-Bromma.
Våra biljettpriser är låga men trots det bjuder vi alltid på personlig
service. Ombord serverar vi färskbryggt Zoégas och erbjuder lokal mat
gjord av Pio Country Club. Dessutom tar vi största möjliga hänsyn till
miljön och vi har Sveriges nöjdaste flygkunder ombord.
Boka dina biljetter på kullaflyg.se
NÄRPRODUCERADE FLYGRESOR

LARS SJÖÖ

Postadress: Strandvägen 18 A, 302 70 Halmstad
Telefon:
29 förutom hans kärlek till vin och
TV-profilen Steffo
Törnquist035-10
föreläser20
i höst,
god mat kommer
han
även
berätta
om
sitt
Mobiltelefon: 0708-29 21idrottsintresse.
29
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EXECUTIVE CLUB

Entreprenören och före detta skateboardproffset Per Holknekt är en av de gäster som har föreläst för Executive Clubs medlemmar.

Björn Erikssons intressanta histioria berättas under hösten.

Kommande föreläsare
i Executive Club,

Executive Club
– listan på föreläsare genom åren

Hotel Tylösand

Björn Ranelid, författare och kulturgigant, Katarina
Hultling, journalist och författare, Thomas Fogdö,
f d slalomstjärna, Jonas Bergqvist, bankchef och
f d ishockeystjärna, Per Holknekt, entreprenör och författare, Per Ragnar, skådespelare
och regissör, Anders Thornberg, SÄPO-chef, Karl-Erik Nilsson, ordförande Svenska
Fotbollförbundet, Annika Östberg, författare som satt fängslad i USA i 28 år, Erik Hamrén,
förbundskapten, Lasse Anrell, journalist, Stefan Edberg, finansman och f d världsetta i
tennis, Salvatore Grimaldi, affärsman, Leif Johansson, VD Volvo, Lars Danielsson,
ambassadör, Ulrika Knape, OS-guldmedaljör, Urban Bäckström f d riksriksbankschef,
Torbjörn Nilsson, fotboll, Julius Malmström nöjesarrangör och musikproducent, Pia
Sundhage, förbundskapten, Carl Bennet, företagsledare. Kjell Enhager, konsult,
Bodil Jönsson, författare och professor, Bengt Johansson, f d förbundskapten,
Jakob Wallenberg, styrelseordförande, Göran Skytte, journalist, Ingvar Oldsberg,
redaktör, Arne Thorén, utrikeskorrespondent m fl.

Steffo Törnquist
journalist, författare
och tv-personlighet.
Björn Eriksson
före detta rikspolischef
och landshövding,
ordförande i Riksidrottsförbundet.

Företag &
föreningar:

Välkommen
in till oss!

Fika
Lunch
Tårtor
Catering

Norra vägen 9,
302 32 Halmstad
035 - 125 111
www.fribergskonditori.se
Gilla oss på facebook

Passa på att boka
ett enskilt rum för
era möten och
sammankomster.

Avspark för
byggprojektet?
Hos oss är det enkelt att hyra allt du behöver, från stora
maskiner till alla typer av handverktyg. Välkommen in!
HALMSTAD
Spikgatan 12
Tel. 035-15 38 80

www.ramirent.se

DETTA ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN HALMIA
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TANKA
SMART
TANKA

BEHÅLL VÄRMEN ÄVEN
NÄR KYLAN KOMMER.
DAGS ATT TÄNKA PÅ VÄRMEN IGEN

LOKALT
DITT LOKALA LÅGPRISALTERNATIV

NYHET!

Tanka bensin och diesel på:

MOTOR HALLAND, STATIONSGATAN
BENDT BIL, KRISTINEHEDVÄGEN

För mer info och kortansökan:

www.psolje.se
eller ring oss på 035-19 19 19

www.ohvvs.se

O35-16 17 00

VISST ÄR VI SPECIALISTER
PÅ BILELEKTRISKT!
Vi utför även övriga reparationer
på din bil såsom:

- SERVICE - AVGASBYTE
- BROMSAR - KOPPLING
Välkommen till ett företag
med personlig service

Kar-La
Bilelspecialisten AB
Sperlingsholmsvägen 23 - Halmstad
Tel. 035-14 80 20 www.kar-la.se

Halmstad Eurostop
Öppet: vard 10-19, lör 10-17, sön 11-17
www.blomsterlandet.se

Rödtoppen

7
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VILL DU FYNDA?

Falkenbergs gymnasieskola, Hus 12

Projektledning - Sweco Management Halmstad.
Bild: Liljewall arkitekter

KOM TILL HALMIAS LOPPIS
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FÖR BYGG,
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035-295 00 25
Kontakta oss:
on@sweco.se
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DETTA ÄR EN ANNONSBILAGA F

Allt fler väljer att handla second hand-prylar
och IS Halmias loppmarknad på Skyttevägen
är en av Halmstads populäraste. Två gånger
i veckan är det öppet, onsdagar och lördagar, och vid öppningsdags är det alltid fullt
ös vid entrén.

mellan himmel och jord, säger Bosse Karlstrand och blickar ut över lokalen. Alla varor
är begagnade och det ör god omsättning på
prylarna. Många saker blir bara stående en
dag eller en vecka.

Att handla på loppis, vintage och second
hand, har blivit något av en folkrörelse.
– Det är enkelt, roligt och miljösmart, säger
Bo Karlstrand, en av de ideellt arbetande
”loppisgeneralerna” i IS Halmia.

Besökarna är både äldre och yngre personer.
– En hel del ungdomar som skaffar egen
bostad föredrar att handla möbler av äldre
årsmodell, för att skapa lite retro-känsla och
även medverka till återanvändning. Äldre
prylar har blivit moderna på nytt.

Rödvita fotbollsföreningen Halmia driver
sedan flera år en loppmarknad på Sannarp.
På loppisen säljs bara skänkta prylar.
Sakerna är hela och rena men av varierande
standard och tillverkningsår. Prylarna är
indelade i olika avdelningar, porslin och
husgeråd för sig, kläder, mattor, möbler,
hemelektronik och böcker för sig.
– Här finns nästan allt man kan tänka sig

– Att handla på internet ger ingen riktig
känsla, tycker en av de loppisfrälsta. Det
är genom själva besöket som man får ett
intryck, kan se och känna på prylarna och
kanske hitta den där udda tallriken som gör
köksservisen komplett igen. Det är det som
är tjusningen. Det händer ofta att jag köper
prylar som jag inte visste att jag behövde…

SANDBERGS MÅLERI
Din lokala målare
Allt inom måleri

0736-35 78 84
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• Nybyggnation • Ombyggnation
• Tillbyggnad

BYGG & VILLAREGI AB
LARS SJÖÖ

Postadress: Strandvägen 18 A, 302 70 Halmstad
Telefon: 035-10 20 29
Mobiltelefon: 0708-29 21 29
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KÖP BIL HOS BENDT BIL
– STÖD DIN FÖRENING

2015

För oss på Bendt Bil är idrotts- och föreningslivet i Halmstad oerhört viktigt. Vi är
sponsor till många föreningar och för att ytterligare fördjupa detta samarbete har vi
startat projektet Bendt Bil Pengen. Projektet innebär att vi skänker 1 000kr varje
gång en medlem från Din förening köper en bil hos oss.
EXEMPEL

27 medlemmar från din förening köper en ny eller begagnad bil hos oss.

Därmed får föreningen 27 000 kr av Bendt Bil!

Hitta din nästa bil på Hallands största utbud
av bilar online: www.bendtbil.se

