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För oss på Bendt Bil är idrotts- och föreningslivet i Halmstad oerhö

sponsor till många föreningar och för att ytterligare fördjupa detta sa

Halmia – en förening
för alla

startat projektet Bendt Bil Pengen. Projektet innebär att vi skänke
gång en medlem från Din förening köper en bil hos oss.

exempel

27 medlemmar från din förening köper en ny eller begagna

Därmed får föreningen 27 000 kr av Bendt Bil!
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TransportCentralen AB
Telefon: 035-19 13 00, www.transportcentralen.se
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Vi kan
barncyklar!
Finns
som 24”
3799:-

Hej fotbollsvänner!
Säsongen är i full gång och det blomstrar om IS Halmia. EM med Sveriges deltagande väntar runt hörnet dessutom. Seriespelet inleddes
ungefär som väntat, såväl på senior- som ungdomssidan. Med föreningens bästa för ögonen förespråkar vi långsiktighet. Lagen behöver
lite mer tid på sig för att bli stabila topplag och på allvar kunna ta
upp kampen om avancemang.

Finns
som 24”
4695:-

2999:

(3399:-)
SJÖSALA SMILLA 20”

SPAR

3799:

A

40 0:

Juniorcykel med 3-vxl Shimano Nexus. Aluminiumram,
pakethållare, skärmar, korg, stöd, hand- och fotbroms. (6-9 år)

(3999:-)
MONARK MINI KARIN 20”

SPAR

A

20 0 :

Juniorcykel med 3-vxl Shimano Nexus och fotbroms.
En liten version av Monarks storsäljare bland damcyklar.

4795:

(4995:-)
SCOTT VOLTAGE 26”

SPAR

200:A

MTB inspirerad juniorcykel med 21-vxl Shimano TX35.
Perfekt till träning eller skolan. Aluminiumram och dämpad
framgaffel.

Priserna gäller t.o.m. 5/6–2016

!

Följ oss på Facebook
teamsportiaflygstaden

Herrtruppen har upplevt en hög omsättning på spelarsidan. Jämfört
med ifjol är mer än hälften av killarna uppflyttade från det egna ledet
eller närområdet, plus förstärkningarna i form av Patrik Ingelsten
och Joe Sise, som båda har stark anknytning till Halmstad.
Även damlaget innehåller många nya ansikten och talangfulla förmågor, sedan ett par namnstarka anfallsspelare försvunnit. Ett mycket
ungt damlag där den äldsta är 23 år och den yngsta 14 år, dom flesta
ligger mellan 16-19 år. Snacka om framtid.
Halmia är en både anrik och livaktig förening. Ekonomin är fortsatt
ansträngd men under kontroll. Vår egen Loppis på Skyttevägen är
mycket populär och viktig för hela vår verksamhet. Det kan inte nog
betonas vilket fantastiskt arbete alla ideella krafter gör på Loppisen,
liksom även när det gäller lottförsäljning (inte minst Bingolotto) och
andra aktiviteter.
Mycket glädjande och viktigt är det också att Björn Andersson är
tillbaka som utbildningsansvarig i Halmia.

Våra cyklar säljs alltid färdigmonterade och körklara!
En fri service ingår i priset vid cykelköp hos oss.
Till ett värde av 499 kr. (gäller 12 månader från köptillfället)

Halmstad, Flygstaden
Tel. 035-22 82 92 | teamsportia.se
Öppet: mån–fre 10–19, lör 10-16, sön 11–16
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Våran nya identitet bygger på att ta fram egenfostrade spelare så
mycket det går, och locka till oss ambitiösa spelare från närområdet
som vill lägga ner mycket tid på sin fotboll för att utvecklas. Långsiktighet med rätt ledare/tränare och personal är vägen till framgång.
Vi är nöjda med uppstarten av detta men vi är bara i ett inledningsskede och det är en målmedveten process.
Mycket intressant händer i föreningen, en del redan fastslaget men
vi får återkomma med detta.

Följ oss på Instagram
@teamsportiahalmstad

Vi är också mycket glada och stolta över att vår förening växer, framför allt på ungdomssidan och via våra sidoprojekt, som till exempel
integrationsprojektet ”Fotboll utan gränser”.
Vi värnar lika mycket om alla våra lag.
IS Halmia är föreningen med plats för mångfald och där alla är
hjärtligt välkomna. Just nu vi lider dock av lite växtvärk och därför är
inte minst nya ledare extra välkomna till oss.

Fortsatt skön fotbollssommar!

TVÅ MÅNADER

650 kr
Hallandstrafiken ny

Sommarkortet är här!
Res så mycket du vill i Halland 15 juni–15 augusti. Kortet gäller på
alla bussar, Västtågen, Pågatågen, Krösatågen och Öresundstågen.

Trevlig resa!
Läs mer på hallandstrafiken.se/sommar

Leif Jönsson, klubbchef till vänster och
Leif Bengtsson ordförande i IS Halmia
till höger.

Eldsjälen Björn delar gärna med sig av sina erfarenheter och kunskaper från sin digra fotbollskarriär.

Björn är tillbaka – utbildar både
spelare och ledare
Förre stjärnbacken Björn Andersson, 64, har återhämtat sig efter
dubbla knäledsoperationer. Han
är dessutom hjärtligt välkommen
tillbaka som utbildningsansvarig
i IS Halmia. Med sin erfarenhet
som spelare och tränare är han
som klippt och skuren att bygga
upp en attraktiv rödvit spelar- och
ledarutbildning.
– Det känns roligt och stimulerande att
vara tillbaka och bidra till att utveckla
Halmias satsning på framför allt ungdomssidan, säger han.
Efter ett kortare avhopp är Björn
Andersson tillbaka i Halmia.
– Det jag åtar mig, det vill jag göra

helhjärtat och en förutsättning för
att kunna bedriva en meningsfull
ungdomsverksamhet är att ha en röd
tråd och en egen klubblokal för att
kunna förenas och samla både aktiva
ungdomar, ledare och föräldrar. Ett
klubbhus är hjärtat i en förening och
nu finns det indikationer och en tydlig
ambition att skapa det på Sannarp. Då
är jag gärna med i bilden igen.
Björn känner starkt för fotboll och
talangutveckling – och Halmia!
– Jag jobbar gärna som rådgivare
och idéspruta och trivs i rollen som
instruktör och utbildare.
Fortfarande anlitas han av Bayern München, där han var proffsback under en

följd av år. I ett kvarts sekel har han
jobbat åt den tyska storklubben som
ungdomstränare och talangscout.
– Jag har nästan uteslutande arbetet
med ungdomsfotboll och utbildningsfrågor sedan 1980, säger han.
Han delar frikostigt med sig av sina
kunskaper och erfarenheter. Halmia är
föreningen som kan dra nytta av hans
tjänster. Inom kort är han tillbaka på
träningsplanerna.
Björn Andersson har gjort 28 A-landskamper, spelade i VM-slutspelet 1974
och blev svensk mästare med Öster
1978. 1975 och 1976 blev han Europacupmästare med Bayern München,
dessutom världscupmästare 1976.

Halmia –
en förening för alla

Jag tar
den!
17-årige Malte Påhlsson
(bilden) är IS Halmias senaste bidrag i landslagssammanhang. Rödvitts talangfulle
målvakt var en viktig bricka i laget
när Sveriges P17-landslag på försommaren nådde kvartsfinal i EM i Azerbajdzjan.
Efter avancemang från gruppspelet, med motståndarna England, Danmark
och Frankrike, blev det stopp i kvartsfinalen efter 0-1 mot Holland.

Bild första sidan: PATRIK LJUNGMAN
IS Halmia är en förening för alla.
Omslagsbilden, fotograferad utanför
entrén till Örjans vall, är ett bevis på
det, med unga och äldre spelare från
ungdomssektionen och seniorlagen,
herr och dam. Bakre raden: Joe Sise,
med ursprung från Gambia, Oskar
Gustafsson, Sverige, och Sandri
Chloev, Georgien. Mellersta raden:
Vladimir Luka Lukic, Serbien, Amar
Abdolrahman, Eritrea, Clara Nilsson
och Julia Carlsson, Sverige.
Främre raden: Mikael Sultan, Kurdistan och Alexander Arandjelovic,
Serbien.

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 Antal
medlemmar idag: Ca 800. Antal spelare: 355 (inkl Fotboll utan gränser och Totboll Fitness). Antal lag:
10. Antal medlemmar/aktiva i ”Fotboll utan gränser” och ”Fotboll Fitness”: Drygt 150. Antal ledare:
32. Styrelse 2015: Ordförande – Leif Bengtsson. Vice ordförande – Anders A Ekblom. Marknad – Dag Falkström. Ungdomssektionens ordförande – Kjell Andersson. Sekreterare – Roiene Engdahl. Sportchef Dam
– Ferenc Horvath. Klubbchef/Adjungerad – Leif Jönsson. Ekonomi / Adjungerad – Peo Harrysson. Kanslist
– Christoffer Andreasson
Hemsida: www.halmia.se Postadress: IS Halmia, Box 34, 301 02 Halmstad Telefon: 035-127580
Mail: info@halmia.se Klubblokal: Örjanskolan (tillfällig pga ombyggnad) Supporterförening: Halmia Headhunters

Utgivare av Rödtoppen: IS Halmia Produktion: Halmstad 7 Dagar, Oh My Interactive Tryck: VTAB Landvetter
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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
www.facebook.com/halmialoppis/

Idrottssällskapet Halmia riktar ett stort tack till alla som skänker prylar till
loppmarknaden. Överskottet tillfaller föreningen och ungdomsverksamheten.
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Integrationsprojektet Fotboll utan gränser lockar många. Pojkarna träffas och tränar på Halmstad arenas 7-mannaplaner.
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Integrationsprojekt för ökad samhörighet
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0 – 18.00
ÖPPET
Onsdagar 14.0
Onsdagar : 17.00-20.00
www.halmialoppis.se
Lördagar:
10.00-14.00
Växjövägen

layout distance grafisk produktion - foto roger bengtsson

38 attraktiva lägenheter (hyresrätter) med hög standard på Halmstads bästa läge
med inflyttning sommaren 2012. Intresseanmälan petra@byggsjogren.com

Fotbollen har sitt eget
världsspråk – och IS Halmia är en förening öppen
för alla. ”Fotboll utan gränser” heter ett integrationsprojekt i Halmstad som
fått stor uppmärksamhet
och som ger meningsfull
fysisk fritidssysselsättning
åt ett hundratal flickor
med utländsk bakgrund
och ensamkommande
flyktingbarn. Det lovordade
projektet drivs i regi av
Halmia i samverkan med
kommunen.

IS Halmia vill bidra till samhällsnytta.
Fotboll är en aktivitet som många känner till oavsett ursprung. Syftet med
Fotboll utan gränser är att främja
idrottsaktiviteter och gemenskap.
– Genom fotbollen kan vi erbjuda
utländska flickor, flyktingar, asylsökande och nyanlända en väg in i det
svenska samhället, säger Leif Bengtsson, ordförande i Halmia.
Varje vecka träffas ungdomar med utländsk bakgrund för att träna fotboll,
utan krav på matchspel, pojkar för sig
och flickor för sig.
Sammanlagt mer än 100 ungdomar i
skolåldern, förskola till årskurs 9, deltar vid samlingarna och träningarna
på Halmstad arena eller Andersberg.
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VI SÄLJER NAPOLEON GRILLAR, KOL OCH GASOL
Comeback på Örjans vall. Patrik Ingelsten, före detta HBK och även allsvensk skyttekung med
Kalmar FF, är tillbaka i Halmstad och den nye anfallsstjärnan i rödvita Halmia.

Öppettider:

Andersbergsringen 106, 302 55 Halmstad
Tel 035-777 91 91 • www.magruppen.se

Måndag-torsdag 10:00-18:00
Fredag: 10:00-17:00
Lördag: 10:00-14:00

– Totalt finns ett 30 nationaliteter representerade, säger Sead Ladjarevic,
som har bosniskt ursprung och som
själv, på 90-talet, invandrade till Sverige sedan hans hemland drabbats av
inbördeskrig.
– Jag har gjort samma ”resa” som de
här ungdomarna, säger han. Jag vet
hur det känns att tvingas fly för sitt liv
och komma till ett nytt land. För mig
blev fotbollen ett väg in i det svenska
samhället, som jag fortfarande är
tacksam över.
Tränare och praktiskt ansvariga
för inkluderande projektet är Eva
Persson och Sead Ladjarevic, till
vardags fotbollsinstruktörer på
Östergårdsskolan. Bägge har gedigen

kunskap och mångårig erfarenhet från
både skolans och
fotbollens värld.
– Projektet ger
framför allt flickor
med utländsk bakgrund
en möjlighet att träffas
och träna ihop med andra
tjejer, det är väldigt uppskattat
och uppslutningen är väldigt god,
säger Eva Persson.
Deltagarna är icke föreningsanslutna
och får delvis hjälp med anskaffning
av utrustning, som fotbollsskor.
Projektet sträcker sig över tre år, till
och med 2017.

– Vi strävar efter att vara en inkluderande kommun och vi ser att Halmia i
det här projektet har möjlighet att
nå målgrupper som har behov av en
meningsfull sysselsättning på fritiden,
säger Carl Fredrik Graf (M), kommunstyrelsens ordförande i Halmstad.

Patrik målkungen som
lyfter Halmia?

STAD

NU ÄR

Leder integrationsprojekt.
Sead Ladjarevic och Eva Persson
”Fotboll utan gränser”

Fotboll utan gränser

äg

Rejmes bil

Flickor som gillar fotboll. Här är en del av tjejgänget som varje vecka tränar fotboll på gräsfältet på
Andersberg.

Namn: Patrik Ingelsten
Ålder: 34 år
Bor: Halmstad
Familj: Fru, två barn, ett bonusbarn (4 år, 6 år och 12 år).
Moderklubb: Hillerstorps GoIF
Övriga klubbar: IFK Värnamo, Halmstads BK (2002–06), Kalmar FF
(2007–08), Heerenveen (2008–10), Viking Stavanger (2010–13), Mjällby
(2014), Falkenberg (2014, lån), Gais (2015)

Förre allsvenske skyttekungen Patrik Ingelsten, 34,
är tillbaka på Örjans vall.
Med mindre än två månader kvar till seriestarten
presenterades han som ny
anfallsstjärna i IS Halmia.
Patrik har spelat i HBK och
har internationell erfarenhet från Holland och Norge.
För åtta år sedan blev han
både svensk mästare och
allsvensk skyttekung med
Kalmar FF. Nu är han en av
de största profilerna i Halmia och division 2-fotbollen.
● Vad fick dig att välja Halmia?
– Jag och min familj är mer eller
mindre rotade i Halmstad, vi köpte ett
hus i Stenhuggeriet för snart två år sedan. Jag upplevde fem fina år i HBK och
trivs fantastiskt bra i den här staden.
Halmia hörde tidigt av sig, om jag var
intresserad av spel i rödvitt och av de

alternativen som fanns, var det detta
som kändes allra bäst.
● Hur kändes det att ta steget från
Superettan ner i division 2?
– Inga problem. Jag är alltid
motiverad, oavsett sammanhang, och
hoppas kunna vara med och vägleda
de yngre spelarna i laget. Jag hade en
”papparoll” även i Gais, där jag spelade
senast, och upplever mig själv som
ansvarstagande.
● Efter alla år i Allsvenskan och
även utomlands, är du inte mätt på
fotboll?
– Nänä, jag har mer att ge. Jag
tycker fortfarande att fotboll är det
roligaste som finns och bryr mig inte
om vilken division det handlar om. Jag
har kontrakt med Halmia fram till sommaren, sedan får vi se vad som händer.
Jag är beredd att fortsätta och försöka
spela upp laget i ettan igen.
● Vilket är ditt hittills bästa fotbollsminne?
– Jag hade fem fina år i HBK, som
präglade min fortsatta karriär, och

att få göra det avgörande målet borta
mot Sporting Lissabon i Uefa-cupen
var stort. Men tiden i Kalmar blev ännu
bättre. Vi vann cupen och tog SM-guld
under min andra säsong i klubben och
då blev jag dessutom skyttekung med
19 fullträffar.
● Vem är den bästa tränaren du
har haft?
– Alla har varit duktiga var och en
på sitt vis, som Jonas Thern, Janne
Andersson, Nanne Bergstrand och
Åge Hareide, som jag hade i Viking
Stavanger. Det är ingen hemlighet att
jag längre fram kan tänka mig en bana
som tränare och då hoppas jag kunna
hitta en bra mix av allihop.
● Hur ser du på Halmias chanser
till topplacering i år?
– Dom är goda. Jag har ingen bra
bild av övriga lag i serien, men vi ser
starka ut och har en fin blandning av
relativt rutinerade spelare och yngre
talangfulla förmågor. Det kan bli en
riktigt rolig säsong.
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Teknisk och talangfull. Zemri Callaku från Halmia
Academy har flera gånger varit uttagen till
P16-landslagets samlingar.

Lemón slutar efter 30 år i rödvit tjänst

”Jag missar inga hemmamatcher”
Heja
Halmia!
Trotjänare i Halmia. Efter sammanlagt tre decennier som spelare och tränare har Stefan Lemón lämnat sina
uppdrag i Halmia – men finns givetvis på plats på läktaren när det vankas hemmamatch.

En gång halmian, alltid
halmian. Stefan Lemón,
43, är född och uppvuxen i
en riktig idrottsfamilj och
fick medlemskapet i IS
Halmia praktiskt taget med
modersmjölken. Redan som
16-åring debuterade han i
representationslaget och
är med sina 396 matcher
en av klubbens mesta

spelare genom tiderna.
Efter halvdussinet år som
assisterande tränare
jämte Peter Lindau och
sammanlagt närmare 30
år i rödvita uppdrag nöjer
han sig numera med att
följa Halmia som trogen
supporter.
Stefan Lemón är en välkänd profil
i IS Halmia. Som snabb, teknisk och

slitstark högerbreddare firade han
stora triumfer och var högst delaktig i
lagets 90-talsmarsch från fyran upp i
Söderettan.
– Vi var ett gott gäng, med flera
spelare som höll ihop sedan pojk- och
juniorlagsåldern, både på och vid sidan
om planen, säger han och nämner
namn som Nebojsa Petrovic, Martin Dal
Molin och Per-Niklas Thid.
– Tillskotten av Lasse Ewald, som
återvände från Falkenbergs FF, och

Zoltan Horvath blev ett lyft.
Seriesegern före Åsa IF
och IK Tord i division
3, 1993, är kanske
mitt allra starkaste
minne från den aktiva
karriären. Kvalvinsten
mot Nybro, 1997, när
vi gick upp i näst högsta
serien, var också en
sportslig höjdare, tillägger
han.

– Det är alltid kul när man lyckas vinna en serie och gå upp en division, speciellt som spelare. Vid uppflyttningen
till ettan hade vi en stabil stomme och
namn som Nisse Bäckström, Mattias
Leidhammar, Mårten Lerner, Thomas
Carlsson och Mikael Roth.
Stefan har bra koll fotbollshistorien.
Han är vad man brukar kalla en ”äkta
rödtopp” – eller fotbollsnörd...
– Fotboll har alltid legat mig varmt
om hjärtat och jag följer inte bara Halmia. Frågar du min fru, tycker hon att
jag kollar på fotboll varje kväll. Och ja,
kanske är det så. Arsenal är ett annat
rödvitt lag som jag hejar lite extra
på. Jag föredrar teknisk fotboll och

enligt min uppfattning är Lionel Messi
världens kanske bästa fotbollsspelare
genom tiderna.
Stefans föräldrar, Bengt-Göran och
Ing-Britt Johansson, är också inbitna
halmianer, av födsel och ohejdad
vana. Bengt-Göran har gjort över 200
matcher för ISH och Ing-Britt är känd
från damsektionen, och hennes pappa,
Arvid Antonsson hade också starka
sympatier med Halmia. Stefans fyra år
äldre bror, Magnus, gillar också rött
och vitt och har blivit svensk mästare i
handboll med HK Drott.

barndomskompisarna från Vallås, återvände till Halmstad – efter mångårigt
proffsspel i Skottland och Norge – och
blev spelande tränare för Halmia, ville
han ha Stefan som sin assistent och
rådgivare. Och så blev det.
– Ja, han övertalade mig… Skämt
åsido, han är också smått i galen i
fotboll och där har vi en gemensam

Men, ”en gång halmian, alltid
halmian”; Och när Peter Lindau, en av

Damlaget blanD
lanDets 100 bästa
Årets golfkrog
2012, 2013 & 2014

0430-181 02
www.veingebuss.se
info@veingebuss.se

Ibland känns det
som att jag tillbringat mer tid
på Örjans Vall än
hemma

Zemri är Halmias senaste bidrag till
blågula landslag…

Inför den här säsongen tackade Stefan alltså för sig. Nu får andra krafter
ta vid. Han kommer givetvis att följa sitt
favoritlag från läktarplats och ”missar i
alla fall ingen hemmamatch”.
Som spelare har Stefan Lemón haft
många tränare och ledare i Halmia.
Kenneth Sjöblom och Frank Marshall
rankas högt, liksom Kent Andersson
och Håkan Sjöö, var och en för sina
speciella egenskaper. Under ungdomsåren hette idolerna på planen Kenneth
Nilsson och Karl-Olof Andersson.

– Fotbollen har betytt mycket för
mig och ibland känns det som att jag
tillbringat mer tid på Örjans Vall än
hemma, skrattar Stefan.
Redan som 25-årig ”veteran” valde
han dock att (tillfälligt) lämna Halmia.
– Det var kanske lite i tidigaste
laget, men då hade jag spelat i A-laget i
ganska många år och föreningen valde
att satsa på andra spelare. Jag skrev
på för Astrio och upplevde sex fina
säsonger där.

nämnare som gjort att vi följts åt
genom livet. Även om jag lämnat ledarstaben har vi fortfarande regelbundna
kontakter. Peter har en lidelse och
ett gediget fotbollskunnande, som jag
ibland avundas.

– Själv var jag en ganska temperamentsfull ledare, som tyvärr kanske
skällde lite för mycket på domarna och
tilldelades ett och annat rött kort.

IS Halmia fortsätter att få
fram duktiga fotbollstalanger som får representera
föreningen i olika landslag.
Zemri Callaku, 16, är den
senaste i raden av bidrag
till blågult. Halmias unge
och reslige mittfältare har
upprepade gånger imponerat på P16-förbundskaptenen Roland Nilsson..

Så är det också den röda färgen som
ligger honom varmast om hjärtat…

TANKA
SMART
TANKA
LOKALT
NYHET!

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

Tanka bensin och diesel på:

MOTOR HALLAND, STATIONSGATAN
BENDT BIL, KRISTINEHEDVÄGEN

Beställningstrafik med buss, både när det gäller kortare utflykter
i Sverige eller längre veckoresor ut i Europa.
Välkommen att kontakta oss!

● Vad är ditt mål som fotbollsspelare?
– Drömmen är förstås att bli proffs,
kanske i utlandet, och få chansen att se
hur långt man räcker…
● Har du några idoler?
– Jodå, Paul Pogba i Juventus är
grym, men eftersom Barcelona är mitt
favoritlag blir förstahandsvalet Lionel
Messi. Jag gillar mittfältsspelare.

● Hur känns det att bli uttagen till
landslagsläger?
● Hur är du själv som fotbolls– Mycket bra, svarar Zemri. Att få
spelare?
åka på landslagets samlingar inspiDETTA ÄR
EN ANNONSBILAGA FRÅN HALMIA
– Jag är ganska stark och teknisk,
rerar och motiverar mig att fortsätta

DITT LOKALA LÅGPRISALTERNATIV

Välkomna till

att satsa på fotbollen. Träningarna på
Bosön håller högsta kvalitet och gör att
man själv blir bättre för varje gång.

För mer info och kortansökan:

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

och har hyfsad spelförståelse. Men jag
kan bli bättre i allt. Det är målet med all
träning. Att få träna med äldre spelare,
som jag gör i Halmia, är också bra för
den personliga utvecklingen.
● Vad gör du när du inte lirar
fotboll?
– Umgås med kompisar hemma i
Fyllinge, kanske spelar FIFA-spel eller
så. Till hösten räknar jag med att börja
på Sannarpgymnasiet, Samhäll/Beteendekunskap med fotbollsinriktning.
Zemri Callaku är född i Sverige av
föräldrar med ursprung från Kosovo.
Han går i nionde klass på Östergårdsskolan, fotboll, och ingår sedan
ett par år i Halmia Academy.

0736-35 78 84

DETTA ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN HALMIA
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• Nybyggnation • Ombyggnation
SANDBERGS
MÅLERI
• Tillbyggnad

HALMSTAD CITY AIRPORT

Din lokala
BYGG
&målare
VILLAREGI AB
Allt inom måleri

LARS SJÖÖ

Postadress: Strandvägen 18 A, 302 70 Halmstad
Telefon: 035-10 20 29
Mobiltelefon: 0708-29 21 29

0736-35 78 84
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
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!"
• Nybyggnation
• Ombyggnation
• Tillbyggnad

BYGG & VILLAREGI AB
LARS SJÖÖ

Postadress: Strandvägen 18 A, 302 70 Halmstad
Telefon: 035-10
20 29 (ALMSTAD
+LAMMERDAMMSGATAN
 
Mobiltelefon:
0708-29 21 29TELIACOM
  
 s LINDAUARKITEKT

*/(. ,).$!5 !2)+4%+4+/.4/2 !"

Välkommen
till Halmstads
största
cykelbutik
Välkomna

till Svarta Örnshusets Matglädje.

I slottsliknande miljö skräddarsyr vi festen i livets alla skeden.
Vi erbjuder upplevelser som bygger på god mat
tillsammans med en varm och generös service.
Väljer du en annan festlokal eller vill arrangera
festen hemma arbetar vi även med catering.

+LAMMERDAMMSGATAN Erik
 (ALMSTAD
Dahlbergsgatan 2, 302 34 Halmstad
Tel. 035-10 30 89
    s LINDAUARKITEKT
TELIACOM
www.svartaornshuset.se
Björn Carlsson med personal

Låt Actic bli din
träningskompis!
Vi på Actic fokuserar på att göra det lätt att komma igång.
Och meningsfullt att fortsätta. Därför ingår det alltid ett
pass med en utbildad instruktör som visar hur du tränar
effektivt och säkert. Självklart uppdaterar vi även ditt
program när du vill ta nästa steg i din träning.

Erbjudande till medlemmar i IS Halmia:

20% rabatt*

Välkommen till Halmstads
största cykelbutik
• 1-års fri service
• Evigt öppet köp

• Monterat Välkomna
& körklart
• Inbytesgaranti
på barncyklar
till Svarta Örnshusets
Matglädje.
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Spännande säsong
med rekordung trupp

Det lokala bryggeriet
är nordens mest
prisbelönta
Krönleins ambition är att leverera njutning i världsklass.
Att vi är nordens mest prisbelönta bryggeri är ett bevis på
att vi lyckas med detta.
Upptäck Krönleins breda sorDAMLAGET. Ny tränarduo
timent - kvalitet och tradition
och många nya ansikten på
sedan 1790.

sportsliga biten har vi en stabil och
inarbetad organisation kring laget. Det
betyder mycket och skapar trygghet,
spelarsidan.
säger Mattias Hed som själv har att akSå ser det ut hos IS Halmia
tivt förflutet på toppnivå och som bland
annat vunnit SM-guld med Halmstads
som har Sveriges kanske
BK (1997) och varit division 2-tränare i
yngsta division 1-lag på
Laholms FK.
SPHBUBO-.(.+-/. BMNTUBE(FMFGPO+.0(-40++++

damsidan. Medelåldern i

www.kronleins.se
Jan Wärn, bosatt i Kungsbacka,
XXX)TXFDP)TF
den talangfulla truppen
är

så låg som 17,7 år, där det
yngsta inslaget, Selma Berggren, bara är 14 år.

är ett nytt namn i IS Halmia. Han har
också en gedigen erfarenhet från olika
fotbollssammanhang och varit med i
eliten med Åtvidabergs FF.
Närmast kommer han från tränaEfter tre år som assisterande
ruppdrag i Lunden Överås i herrarnas
tränare har Mattias Hed tagit över som
division 3.
huvudtränare tillsammans med Jan
– Vi har samma filosofi och
Wärn.
tankesätt när det gäller fotbollen.
– Vi hoppas
på toppstrider
även i - ny teknik
- unik
miljö - prisvärt
- godtillmat
Jan kommer
oss med ”nya” ögon
år, säger Mattias och avser båda lagen
ochmed
friskavåra
synsätt
och har genomfört
Det går även att kombinera konferens
travtävlingar
(division 1 södra och division 2).
ett bakom
par ändringar,
där spelare bytt
Passa
på
att
uppleva
travet
även
kulisserna
Första fullpoängaren kom redan i hemposition, med positiva resultat, säger
mapremiären, 1-0 mot Lörby IF efter
Mattias
Hed. 035-10 91 80
Kontakta
Jonas
Backlund eller Jeanette
Nilsson
mål av Matilda
Olsson.
för mer information och bokning
av event
2014 åkte
Halmias damlag ur
Truppen består av mer än 30
Elitettan. Ifjol blev laget fyra i division 1
ambitiösa tjejer där tunga avbräck
mellersta. I år spelar man i division 1
som Frida Jingblad, Ebba Hed, Jessica
södra med motståndare som Stattena,
Jingblad och Catarina Nilsson ersätts
Karlskrona FF, Borgeby, Hammenhög
och kompenseras av talangfull och
och Färjestadens GoIF.
ungdomlig entusiasm. Befintliga löften
Division 2 har ett så kallat övergångsår.
har kompletteras med åttaBMNTUBE(FMFGPO+.0(-40++++
nya spelare
Från nästa säsong får inga andralag
SPHBUBO-.(.+-/.
från klubbar i närområdet (se listan
spelar i A-lagsserier.
XXX)TXFDP)TF
bredvid).
– Tjejerna som varit med ett tag
– Tjejerna visar både god moral och
har blivit ett år äldre och skaffat sig
träningsvilja. Vi har kör många och
värdefull rutin. Vår ambition är att utlånga träningspass. När det gäller den

Konferera
i
hästmiljö!
Vi har nyrenoverade lokaler och kan
erbjuda faciliteter för upp till 200 personer

Din upplevelse – vårt jobb!

Konferera
i
hästmiljö!
Vi har nyrenoverade lokaler och kan

Nya ansikten. Sju av nytillskotten i Halmias damlag, från vänster
Clara Nilsson, Caroline Lindau, Lina Eriksson, Ellie Dalhov Nielsen,
Selma Berggren, Emelie Waldenborg och Sara Johansson.
Hed och Wärn. Tränarduon för IS Halmia består
av Mattias Hed, till vänster,
och Jan Wärn, ny i klubben.

veckla varje individ och därmed få hela
gruppen att bli ännu ett snäpp bättre,
säger Halmias tränare.
De senaste årens damlagstränare i
Halmia, Håkan Magnusson, är numera
delansvarig för allsvenska Vittsjö, där
för övrigt Ebba Hed tillhör nyförvärven.

Nyförvärv i IS Halmia
damlag:

erbjuda faciliteter för upp till 200 personer

Populära aktiviteter med Executive Club

- unik miljö - prisvärt - ny teknik - god mat
Det går även att kombinera konferens med våra travtävlingar
Passa på att uppleva travet även bakom kulisserna

IS Halmias nätverk av företagsledare,
sponsorer
Kontakta Jonas Backlund eller Jeanette
Nilsson 035-10
91 80 och
idrottsentusiaster
fortsätför mer information och bokning
av event
ter med populära frukostträffar och trevliga event.
Executive Club arrangerar
regelbundet uppskattade
sammankomster med gäster och föredragshållare av
Din upplevelse – toppklass.
vårt jobb!
Efter sommaren
www.halmstadtravet.com
blir det bland annat besök
på fotogalleri, Nobelmiddag
på Hotel Tylösand och föreRödtoppen
läsning av den
vittbereste 5
”OS-prästen” Olof Olsson.
Präst som gäst. Olof Olsson,
Halmstad, som i sommar är blågul
OS-präst i Rio de Janeiro, är en av
höstens föredragshållare i Halmias
nätverk Executive Club.

Senast i raden av föredragshållare
på Executive Club var Tommy Svensson, före detta förbundskapten för fotbollslandslaget. Under våren gästades
Executive Club även av David Lega och

aktieexperten Peter Malmqvist i ett
samarbete med Länsförsäkringar.
– Champions League-eventet
hos Bendt Bil AB var också mycket
uppskattat, även bland våra sponsorer
som fick uppleva en härlig fotbollskväll
med intressanta möten och föredrag
om Bayern München av ex-proffset
Björn Andersson. Efter mat och föredrag såg vi gemensamt på CL-mötet
mellan Bayern och Atlético Madrid. Det
såldes även en signerad matchtröja
från Bayern, som skänktes av Björn,
berättar Leif Jönsson, klubbchef i
Halmia.
Gensvaret är mycket stort bland
medlemmarna i Executive Club, som
består av såväl företagsledare och
andra chefspersoner inom både det
privata näringslivet och den offentliga
sektorn.
På listan över kommande evenemang i Executive Club återfinns Olof

Olsson, internationellt välkänd präst
från Halmstad, som verkat många år
utomlands. I sommar finns han med
som medlem och stödperson i den
svenska OS-truppen till Rio de Janeiro
i Brasilien. I höst blir han föredragshållare hos Executive Club på Hotel
Tylösand.
Redan den 7 september inbjuds det
till sammankomst hos konstnären
Nette Johansson på The Photogallery
på Slottsmöllan och i oktober vankas
det Nobelmiddag på Hotel Tylösand.

Välkomna till Executive Club –
mötesplatsen för fotbollsälskare.
Executive Club har funnits sedan 1989
och hittills har man arrangerat än 150
möten med professionella program av
högsta kvalitet.

• Evelina Bengtsson,
IF Böljan
• Lina Eriksson, Astrio
• Selma Berggren,
Torup/Rydö
• Carolina Lindau,
Centern
• Clara Nilsson, Centern
• Ellie Dalhov Nielsen,
Centern
• Emelie Waldenborg,
Snöstorp/Nyhem
• Sara Johnsson,
Snöstorp/Nyhem
Lagen i serien
Divi 1 södra Götaland
Asarums IF FK
Borgeby FK
Dösjöbro IF
Eskilsminne DIF
Färjestadens GoIF
Glimåkra IF
Hammenhögs IF
Hittarps IK
IS Halmia
Karlskrona FF
Lörby IF
Stattena IF

I slottsliknande miljö skräddarsyr vi festen i livets alla skeden.
Vi erbjuder upplevelser som bygger på god mat
tillsammans med en varm och generös service.
Väljer du en annan festlokal eller vill arrangera
festen hemma arbetar vi även med catering.

+ 50 % rabatt på medlemsavgiften!
* *Erbjudandet
Erbjudandet gäller
31/8-2016
vid
gäller ttill
om
31/11 2015
vidtecknande
tecknandeav
av1212mån
mån
autogiromedlemskap
kan ej
ej
autogiromedlemskappå
på Actic
Actic Arenan.
Arenan. Erbjudandet
Erbjudandet kan
kombineras
tillkommer.
kombinerasmed
medandra
andraerbjudanden.
erbjudanden. Medlemsavgift
Medlemsavgift tillkommer.
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www.kronleins.se

Välkommen till Sportson Halmstad

Björn Carlsson med personal
Erik Dahlbergsgatan 2,
34 Halmstad
Vi302
kan
cyklar.
Tel. 035-10 30 89
www.svartaornshuset.se

FLYGAREGATAN 12 (WIDIK CENTER) • 035-12 03 50

40-årsjubileum
för populära
Halmiafemman
www.halmstadtravet.com

Halmiafemman är Sveriges äldsta skolturnering i fotboll. Årets turnering är en jubileumsupplaga, den 40:e genom tiderna, för skolbarn i
årskurs 5. Speldatum är 10-11 september på Halmstad Arena IP.
– Turneringen har verkligen blivit en succé, konstaterar tävlingsledaren Christoffer Andreasson i arrangörsklubben IS Halmia.
– Halmiafemman går i gemenskapens tecken och syftet är att stärka
banden mellan ungdomarna i skolklasserna och öka kontakten mellan
de olika skolorna.
Ifjol deltog 32 lag. Slutsegrare blev Frösakullskolan Sol 5.

Årets turnering spelas alltså lördagen och söndagen den 10
och 11 september. Inbjudna klasser kommer från årskurs 5 i
Halmstad, Laholm, Falkenberg och Laholm. Pojkar och flickor
deltar i samma lag (7-manna).
Anmälan ska vara IS Halmia tillhanda senast den 10 juni.
Observera att antalet lag är begränsat.

– HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IS HALMIA –
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Omstart i division 2
– många nya i laget

Tre tränare. Halmias herrlag tränas av Anders Wallin, Peter Lindau och Jonas
Göransson, samt målvaktstränaren Timmy Gustafsson (som saknas på bilden).

Tanka smart
Tanka lokalt

På någon av våra bensinstationer i Halmstad

VALLÅS

Unga i A-truppen. Några av talangerna i årets A-trupp är, från vänster, Marcus
Jönsson, född 1998, Tom Stenberg, 1997, Oskar Gustafsson, 1998 och Alexander
Hall Ling, 1996.

Nyförvärv
Patrik Ingelsten, Gais
Joe Sise, klubblös
Rasmus Bengtsson, S/N
Alexander Johansson, Astrio
Sten Preuss, Astrio
Andree Pettersson, Lilla Tjärby
Ungdomar i A-truppen
från Halmia Academy

FLYGSTADEN
STATIONSGATAN

Alexander Hall-Ling
Tom Stenberg
Vuk Lugonijc
Oskar Gustafsson
Marcus Jönsson
Malte Påhlsson
Tränare
Peter Lindau, nionde säsongen
Anders Wallin
Jonas Göransson
Timmy Gustafsson, målvaktstränare
Magnus Bengtsson, material
Lagen i serien
Div 2 västra Götaland

www.psolje.se - 035-19 19 19

Assyriska BK (Göteborg)
Dalstorps IF
Eskilsminne IF
Helsingborgs IF Akademi
Högaborgs BK
Höganäs BK
IS Halmia
Laholms FK
Lindome GIF
Sävedalens IF
Tenhults IF
Torslanda IK
Ullareds IK
Vinbergs IF

HERRLAGET. Efter fjolårets
något snöpliga nedflyttning tar Halmia nya tag i
division 2. Rödvitt har ett
till stora delar nytt lag
med många unga talanger
varav en handfull är hämtade ur det egna ledet,
som alltså tar steget upp
från Halmia Academy.
Bland nyförvärven är
tidigare allsvenske skyttekungen Patrik Ingelsten
och Joe Sise två namnstarka tillskott.
IS Halmia tillhör de favorittippade
lagen i serien. Första efterlängtade
vinsten i seriespelet kom via 2-1
borta mot Höganäs efter två mål av
Max Eggertsson.
– Favoritskapet upplever vi inte
som någon börda, vi spelar alltid för
att vinna och siktar givetvis på att
ta oss upp i ettan igen, säger Peter
Lindau, som gör sin nionde säsong
som tränare för Halmia.

Ingen tränare i Halmia har varit i
klubben så många år i följd. Genom
kontinuitet och sin positiva spelfilosofi har Peter gjort Halmia känt som
ett offensivt och spelande lag.
– Jag har alltid valt att satsa på
anfallsfotboll och att hålla bollen
inom laget. Det är en krävande spelstil. Våra spelare vet vad som krävs
och vill man spela för Halmia har
man också chansen att utvecklas
och skapa sig möjligheter att nå de
högre sammanhangen, säger han.
Peter Lindau och övriga i tränarstaben förfogar över en kvantitetsmässigt sett ganska begränsad trupp.
Dessutom drabbades man av en hel
del skador under försäsongen.
– I takt med att truppen formats
har spelet blivit bättre och bättre,
konstaterar han. Vi har som sagt
många unga spelare i truppen och
de måste få den tid som krävs för att
blomma upp. Vårt äldre garde, som
Johan Mangfors, Niclas Taube och
Ervin Ribic, är ansvarstagande och
är också en viktig det i de yngre spelarnas utveckling. Max Eggertsson är

också ung men har en betydelse roll
på mittfältet.
– De två offensiva nytillskotten,
Ingelsten och Sise, är givetvis också
mycket värdefulla med sin erfarenhet av spel i högre sammanhang,
tillägger Halmiatränaren.
Man kan säga att hela laget gör
en omstart, med tanke på den höga
omsättningen av spelare.
– Ja, vi har i stort sett ett helt nytt
lag. Jag upplever det här som en av
de kanske mest spännande säsongerna, säger Peter Lindau.
Förutom uppflyttade spelare från
Halmia Academy, där ytterligare talanger knackar på porten till A-laget,
har klubben fått tre unga nyförvärv
från lokala klubbar, Rasmus Bengtsson, Snöstorp/Nyhem samt Sten
Preuss och Alexander Johansson
från Astrio. Halmia kan erbjuda bästa tänkbara förutsättningar för alla
dem, som är beredda att hårdsatsa
och ta chansen att förbereda sig på
elitfotboll.

Ungdomsfonden - formar fotbollsspelare för framtiden
Alla har rätt till idrott – och
IS Halmias unga spelare är
föreningens framtid. Som ett
led i att kunna fortsätta stötta
unga spelares utveckling i
Halmia har det startats en
ungdomsfond..
– Syftet med fonden är att med
ekonomiska medel främja Hamias
arbete och insatser för att utbilda
föreningens ungdomar i såväl
fotbollskunskap som i sociala sammanhang, inte bara idag och i morgon utan förhoppningsvis i deras
fortsatta liv och gärning, vare sig det

handlar om fotbollen eller samhället
i övrigt, säger initiativtagarna Leif
Jönsson och Stefan Söderström.
– Självfallet riktar sig ungdomsfonden till både flickor och pojkar,
integrationen i detta och i dagens
samhälle värdesätter vi högt.

studiehjälp till ungdomarna,
ge bidrag till spelare
vars familjs ekonomiska situation inte
möjliggör köp av
fotbollsutrustning
med mera.

IS Halmia vill som förening ta ett
utökat ansvar för sina ungdomar.
Syftena med ungdomsfonden, där
alla bidragsgivare är välkomna, är
bland annat att arbeta vidare med
fotbollsakademin med ex-proffset
Björn Andersson som utbildningsansvarig, arvodera kvalificerade ledare
som är viktiga för genomförandet,
engagera kunnig personal för

Tanken är även
att dela ut stipendier för uppmuntran
i form av utbildning/
studieresa, lokalhyra
för samlingar och
andra aktiviteter.
– Medel som tillfaller ungdomsfonden ska öronmärkas för
verksamheten och ändamålet.

Den som är intesserad av att medverka och stödja Halmias ungdomsfond ombeds ta kontakt med Leif Jönsson 0706464457,
eller Björn Andersson, 072-5898666. Ungdomsfonden har en egen hemsida - gå in på halmia.se och ungdom.

Förbundskapten har spelat i Halmia
Visste du att blivande förbundskaptenen i fotboll, Halmstadsonen Janne Andersson (bilden), 54, har ett
förflutet i IS Halmia? Jodå, säsongen 1987 ingick han i Halmias A-trupp, med bland andra spelare som
Lasse Ewald, Tibro Sziroczak, Andy Kilner, Sigge Johansson och Stellan Elmgren. Halmia tränades av
Håkan Sjöö och laget slutade sjua i division 2 västra, som vanns av Falkenbergs FF före Strömstad,
Holmalund och Helsingborgs IF.
● Året efter blev Janne Andersson och Stellan Elmgren spelande tränare i Alets IK, som är Jannes moderförening.
● Som tränare har Janne även varit verksam i Laholm FK, Halmstads BK, Örgryte och
IFK Norrköping som han ifjol lotsade till SM-guld.
● Efter sommarens EM-slutspel i Frankrike tar han över som svensk förbundskapten efter avgående Erik Hamrén
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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.
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

