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KÖP BIL HOS BENDT BIL
– STÖD DIN FÖRENING

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

sponsor till många föreningar och för att ytterligare fördjupa detta sa

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!
FOTO: Roger Bengtsson
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TransportCentralen AB
Telefon: 035-19 13 00, www.transportcentralen.se
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ReeBOk FraNcoNia riDGe

Smidig walkingsko med ovandel i GORe-TeX® för vattentäthet och andning.
DMX-MAX stötdämpning i häl och framfot. Dam- och herrstorlekar.
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CRAFT Facile boDYmapp
Värmande mellanlager i fleece med
god fukttransport.
Dam- och herrstorlekar.

(599:-)
VINSON POLO CLUB
Delmar

Mjukisbyxa i skön kvalitet med brodyr och fickor. Herrstorlekar.
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VINSON POLO CLUB
beNjamiN

(599:-)
CRAFT DeliGht WiNter
tiGhts
Värmande löpartights för de kallare
dagarna. Nyckelficka och reflekterande detaljer. Dam- & herrstorlekar.

Paddad jacka med brodyr och sidofickor med dragkedja. Herrstorlekar.

Halmstad, Flygstaden | Tel. 035-22 82 92 | teamsportia.se
Öppet: Mån–fre 10.00–19.00, Lör 10.00–16.00, Sön 11.00–16.00
Priserna gäller t.o.m. 27/11 2016. Reservation för slutförsäljning och tryckfel.

38 attraktiva lägenheter (hyresrätter) med hög standard på Halmstads bästa läge
med inflyttning sommaren 2012. Intresseanmälan petra@byggsjogren.com
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Hej fotbollsvänner!
Ännu ett röd-vitt fotbollsår är snart till ända,
det 109:e året i föreningens historia.
Damtruppen formerades om en hel del efter säsongen 2015 - offensivt
skulle Jessica Jingblad och Ebba Heds ersättas och där låg många mål + assist, likaså en huvudtränare skulle tillsättas efter Håkan Magnusons flytt till
Vittsjö. Eter hårt arbete utav ansvariga så presenterades en intressant trupp
som nya tränarduon Jan Wärn/Mattias Hed skulle dela ansvaret för och föra
vidare i utvecklingen. Efter en något kantig inledning på tävlingssäsongen så
började detta rekordunga lag komma igång och presterade bättre och bättre
för att till slut hamna på en mycket stilig 3:e plats i Division 1 södra. Amanda
Johnsson Haahr entré och comeback under senare delen av året var lika
välkommen som viktig för laget. Likaså avtalet med Allsvenska Vittsjö GIK,
som startat bra och vi tror på bra utveckling i detta för båda föreningarna.
2017 blir intressant för denna ambitiösa grupp.
Herrtruppen har haft en utveckling inte helt olik damernas – stor omsättning i truppen på spelarsidan och en trupp som inte blev satt för ens långt
in på 2016, på pappret en spännande mix men också mycket osäkerhet kring
hur denna trupp skulle prestera. Ungdomarna fick mycket speltid och många
tuffa träningsmatcher i kropp och knopp under försäsongen, detta gav dom
extra motivation och utveckling. Men det tog tid att få ihop truppen både på
plan i formation som skadefri. Efter diverse ändringar under sommaruppehållet så skött laget iväg ordentligt i prestationer som utveckling, av 13
seriematcher under del 2 vanns 10 av dessa och detta gav laget en kvalplats
till division 1. Joe Sise visade vägen ordentligt både på som utanför plan
fram till den olyckliga skadan, Joe är dock snart tillbaka igen. Kvalet är ju en
historia för sig själv (hänvisning till annan artikel och vår hemsida), vi kan
bara konstatera att man inte kan komma närmare ett avgörande direkt kval i
två matcher. Bygget av en än mer stark trupp inför 2017 ligger långt framme
och mycket är redan klart.

Isak Pettersson och Alexander Sakac, två av förstärkningar, skriver på för nästa säsong. Två spelare som föreningen
scoutat väl sedan långt tillbaka, därmed spelare som passar mer än väl in i truppbygget inför 2017.

Nya och egna spelare
NYFÖRVÄRV. Halmia förstärker spelartruppen inför kommande säsong. Klubben
fortsätter metodiskt att satsa på och lyfta fram sina egna förmågor men väljer även
komplettera den egna talangutvecklingen med tillskott utifrån. Isak Petersson, 22,
och Alexander Sakac, 25, är två spelare som värvas från Vinbergs IF, där de under
året tillhörde de mest tongivande inslagen samt Emil Håkansson, 19, från HBK. Halmia
har sedan tidigare förlängt kontrakten med spelare som Malte Påhlsson, Joe Sise,
Alexander Hall Ling, Vuk Lugonjic, Oskar Gustafsson, Marcus Jönsson, Anton Jonsson,
Max Eggertsson, Per Gulda och Rasmus Bengtsson.

Akademitruppen hade också lite ändringar i truppen inför 2016 – sex
spelare fick ta klivet upp i A-truppen och en del nya spelare in i denna trupp.
Även här var det lite knackigt in serie inledningen likt dam och herr, men
efter några matcher fick laget upp ångan rejält och spelade riktigt bra fotboll
stora stunder. Topp prestationen var nog ändå den tidiga seriefinalen mot
tvåan i serien Kornhult/Hishult, lysande inställning och bländande fotboll gav
oss en 8-1 seger. Serieseger till slut och avancemang till division 5, på två år
har vi avancerat från division 7 till division 5. Finns mycket mer i denna trupp
att utveckla och skall bli intressant att se vem/vilka som är dom nästa att ta
klivet upp i A-truppen – helt enligt föreningens utvecklingsplan.

Övrigt i föreningen – ungdomssidan växer, våra projekt är populära och
välbesökta, marknadssidan kämpar och ett starkt nyförvärv är handplockat
till oss i form av marknadsansvarige Anders Stålberg, styrelsen kämpar
också på så gott det bara går likt all vår ideellt arbetande personal vid loppis,
second hand, bingolotto, matcharrangemangen etc etc…..som sagt, ”Händer
mycket i Halmia”!!
Sist men inte minst – Ett gigantiskt STORT tack till alla
som bidragit för ännu ett härligt Halmia-år (nästa år
fyller Vi 110 år); medlemmar-sponsorer-spelare/ledare
+ alla underbara människor som bidrar år efter år
med ren och skär känsla och hjärta för vår kära
förening och dessutom helt ideellt.

Halmia-Femman jubilerade
SKOLTURNERING. Halmia-Femma är en
lika klassisk som uppskattad skolturnering i fotboll. Årets upplaga avgjordes i
solsken på Sannarspfältet och var den
40:e i ordningen. Två dagars grupp- och
slutspel kröntes med finalen (A) där
Bäckagårsskolan (se bilden) vann en
välspelad och målrik avslutningsmatch
med 5-3 mot Hovgårdsskolan 5B. B-slutspelet vanns av Hovgårdsskolan 5A efter
finalvinst med 3-1 mot
Vallåsskolan 5A.

40 år - !
grattis

Leif Jönsson, klubbchef i IS Halmia

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 och layout: Halmstad 7 Dagar, Textproduktion: OH MY! Tryck: VTAB Landvetter
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Julbord

Smakrikt och vällagat från grunden av de finaste råvaror!

Varmt välkomna
till vårt populära julbord på Halmstad Golfklubb!
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m
To rnen!
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24 nov. - 18 dec.
onsdag

& torsdag

Röda avgångar

345:-

fredag

& lördag

495:-

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

söndag

Familjejulbord
Vuxna

375:15:-/år

Barn t.om. 14 år

Boka julbordet
på 035-32 550

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

Halmstad Golfklubb Restaurangen • Golfbanevägen • 302 73 Halmstad • Tfn: 035-32 550 • restaurangen@hgk.se

Halmstad Golfklubb Restaurangen
Golfbanevägen · 302 73 Halmstad
Tel: 035-32 550 · restaurangen@hgk.se
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LED RAMPER

Standard
120w LED ramp

Mont & Klart

Hållare + 40A elsats
installation + 2-års garanti

Bekämpa mörkret! Med våra LED-ramper får du mellan 12 - 40 000 Lumen ljusstyrka! I jämförelse ger vanliga strålkastare ca 5 000 Lumen vid hel-ljus. Smidig
och diskret installation under- eller ovan reg-skylten. Våra paket är kompletta - allt
ingår! Led-ramp, hållare, elsats, dragning, inkoppling, test och självklart 2-års
garanti. Helt enkelt Monterat & Klart!

2995kr

ar t
Mont & Kl

294w LED ramp

Hållare + 40A elsats
installation + 2-års garanti

3495kr
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WARMP-UP
Komfortpaket
samt motorvärmare
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V70
Volvo

D5

DRAGKROKSLAGRET
V-dagar 07-17

Karlsrov. 60 Halmstad

0700-10 10 00
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MEDGÅNG och
ambitioner
I HALMIA
Nya klubbchefen Leif Jönsson sedan 1 november 2015 blickar framåt efter ett intensivt första år i sin roll.

KLUBBCHEFEN. Halmia är
en nästan oförskämt pigg
109-åring som kan blicka
tillbaka på ett framgångsrikt och händelserikt år.
Föreningen präglas av optimism och framåtanda med
en bredare ungdomsverksamhet än på länge med
200 aktiva killar och tjejer,
även i gränsöverskridande
sammanhang.
Herrlaget med många egna förmågor nådde kvalspel till division 1
och Halmia Academy avancerade
återigen i seriesystemet medan det
rekordunga damlaget hamnade på en
meriterande tredje plats i sin serie.
Aldrig tidigare har Halmia haft så
många omvittnat lovordade projekt
igång som idag.
– Vi är på rätt väg igen, det känns att
alla i föreningen är delaktiga och drar
åt samma håll, säger Leif Jönsson,
klubbchef i Halmia.
IS Halmia upplever välförtjänt medgång. Under ledning av Leif Jönsson
och kanslipersonal, ideella krafter
och kommittéer, klarar det rödvita
sällskapet av att ha många bollar i
luften samtidigt.

– Det finns en gemenskap och
”vi”-känsla i föreningen som jag inte
tidigare upplevt, tycker Leif, som förutom rollen som ledare/tränare har
ett mångårigt förslutet som spelare
i Halmia.
– Att känna delaktighet är viktigt och
för föreningen är det oerhört betydelsefullt att alla drar åt samma håll och
att varje pusselbit läggs på rätt plats i
vad som kan kallas uppbyggnaden av
”Nya Halmia”, tillägger han.

Inkomstkällor
Alla intäkter är viktiga i ett föreningsliv med många aktiviteter och
verksamheter på både bredd- och
elitnivå. Halmias Loppmarknad är
en betydelsefull inkomstkälla som
uteslutande bygger på ideella krafter,
liksom försäljningen av lotter/Bingolotter genom Folkspel.
– Sponsring, reklam och marknadsföring är viktiga bitar och därför blir
engagemanget av Anders Stålberg
som marknadsansvarig ett välbehövligt tillskott i pågående verksamheter
men också föreningens offensiva
utvecklingsarbete, poängterar Leif
Jönsson.

Ungdomslyftet
– Syftet är att genom att förstärka
ungdomssidan och utbildningen
av egna spelare, genom Björn
Anderssons kompetenta ledarskap,

kontinuerligt kunna förse A-laget med
egna förmågor. Redan i år har sex
spelare från Akademin tagit steget in
i division 2 och gjort det bra. Det visar
att vi är på rätt väg. Det gäller också
att ge talangerna rätt stöd, både på
och utanför planen, och för det krävs
en lagom mix av även rutinerade
spelare.
Sextetten i Halmia som taget steget
från Akademin till A-laget är Oskar
Gustafsson, Alexander Hall Ling, Vuk
Lugonijc, Marcus Jönsson, Malte
Påhlsson och Tom Stenberg.

och positiv inverkan på de yngre
killarnas utveckling, säger Leif.
Halmia har ambitioner att kliva uppåt
i seriesystemet. Förutom ett pågående utbildningsarbete och satsning
på ungdomssidan har man även
omfattande scoutingverksamhet för
att enrollera spelare från klubbar ur
lägre divisioner, som är beredda att
satsa på fotbollen.
¬ Vi vet vart vi vill, men det gäller att
ha tålamod, påpekar Leif Jönsson.

Tränarbytet
– Skiftet på tränarposten i somras,
Peter Lindau ersattes av Ingelsten,
fick positiva effekter när vi lyfte från
en nedflyttningsplats till förkvalet till
ettan. Peter hade genom mångårigt
arbete lagt grunden till en stabil
och vägvinnande spelstil, genom
Patriks intentioner fick vi en bättre
organisation defensivt och ett mer
vägvinnande anfallsspel. Seriespelet
avslutades med tio av 13 segrar.

Vi vet vart vi vill,
men det gäller att
ha tålamod.
– Aktiv närvaro av äldre spelare som
Johan Mangfors, Ervin Ribic, Patrik
Ingelsten och Joe Sise har haft stor

Kommande säsong spelar Halmia
Academy i division 5. Laget har
på två säsonger nått lika många
avancemang. Lagets snittålder ligger
på cirka 17. Det finns en ambition att
minst en handfull spelare ska träna
med A-laget även fortsättningsvis.
Ansvariga för Akademin under 2017
blir Leif Jönsson, hans bror Lars-

Magnus Jönsson (med meriter som
elittränare i handboll) och Björn
Andersson. Staben kring A-laget blir
kommande säsong Patrik Ingelsten,
Anders Wallin och Emil Tillander, liksom Timy Karlsson (målvaktstränare)
och Sebastian Ceder (fystränare). De
två sistnämnda är även disponibla
när det gäller Akademin.

Snygg tredjeplats
Damlaget hade i år en rekordung
trupp och blev trea i division 1.
¬– En stark prestation, tycker Leif
Jönsson. Tjejerna är både unga
och ambitiösa, så i det avseendet
är strukturen den samma som i
herrtruppen. Damlaget går också en
mycket spännande framtid till mötes
och består av både egna spelare och
tjejer från klubbar i närområdet. Vi
lägger i alla sammanhang stor vikt
vid ett utökat samarbete med andra
klubbar i regionen.
Halmia arbetar aktivt på alla fronter
och genomför årligen en rad
uppmärksammade evenemang, som
Halmia-Femman, skolturneringen för
femteklassare som genomfördes för
40:e gången, Tylösand Cross Challenge och ”Fotboll för alla”-projekt
med gränsöverskridande fotbollsträning för nyanlända och andra som vill
spela fotboll.

Skynda att fynda
LOPPIS. IS Halmias loppmarknad är mycket populär och en
viktig inkomstkälla, till glädje för fotbollsverksamheten.
I synnerhet den årliga julmarknaden är en given succé.
Inför årets julpremiär med välfyllda försäljningsbord på
Loppis ringlade kön lång utanför entrén, med uppåt personer som ville in och fynda bland alla second hand-prylar.
Halmia bedriver i vinter även loppmarknad på Eurostop,
som ett komplement till den befintliga försäljningen på
Skyttevägen 41.
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Profilstarkt tillskott
på marknadssidan
En framgångsrik fotbollsförening måste också
ha bra folk vid sidan om
planen. Anders Stålberg är
ny som marknadsansvarig
i IS Halmia och ett prima
tillskott när det gäller
arbetet med att förädla och
utveckla befintliga evenemang, hålla kontakten med
sponsorer och samarbetspartners i olika nätverk
– kort sagt; han jobbar för
att öka intäkterna till verksamheten.
● Hur hamnade du i Halmia?
– Jag blev tillfrågad och känner
starkt för föreningen. Senaste säsongerna har jag varit speaker vid herrlagets hemmamatcher och allt eftersom
tiden gått har sympatierna ökat. Jag
har en nästan livslång erfarenhet
inom idrotten och från föreningslivet
i olika sammanhang, framför allt på
marknadssidan.
IS Halmias nya marknadsansvarige är en positiv jämtlänning som har många
nya intressanta idéer som skall testas och förhoppningsvis verkställas.

● Vad kan bidra med till föreningen?
– Halmia är en anrik klubb som attraherar och engagerar många i närområdet och även andra platser runt om
i regionen. Jag vill inte betraktas som
en Messias, som ska förnya föreningen,
utan det gäller att arbeta vidare och
förädla det fina som redan fungerar
men också utveckla det och skapa nya
relationer som är fördelaktiga för hela
verksamheten. Vi har en rad nya planer
och projekt på gång som ska bli spännande att få driva och förhoppningsvis
sjösätta.
– De primära målen är att vidareutveckla nätverket Executive Club
och få upp medlemsantalet, liksom
att jobba progressivt med etablerade
evenemang som Halmia-Femman, den
populära skolturneringen som firade
40-årsjubileum i år men också Tylösand
Cross Challenge och inte minsta Halmia-dagarna på Örjans vall.
● Vad har du för bakgrund?
– Jag kommer från Östersund, vilket
framgår av den jämtländska dialekten.
Fotboll och ishockey har alltid legat
mig varmt och hjärtat och jag har haft

olika uppdrag i Ope IF, som
fotbollssektionens ordförande,
Östersund IK i ishockey där jag
varit ordförande och sportchef, och
Brunflo. En period var jag ansvarig
för Jämtland/Härjedalens distriktslag
och i samband med Elitpojklägret i
Halmstad, 1999, upptäckte jag värmen
och det vackra halländska landskapet,
då bestämde jag mig för att ta med min
familj och flytta hit. Och på den vägen
är det.
● Stämmer det att du var en av personerna som fick den legendariske
ryske stjärnan Vladimir Krutov att
spela division 2-hockey i Östersund?
– Jo, det stämmer. Efter tiden i ryska
landslaget var han utlandsproffs i Kanada och sedan i Schweiz. Därefter värvade vi honom till Östersund. Året var
1992 och Aftonbladet har beskrivit det
som en av tidernas med spektakulära
värvningar i svensk idrott. Jag kan bara
hålla med. Krutov var en publikmagnet
och stannade hos oss i tre säsonger.
● Hur starkt känner du för Halmia
på en skala från ett till tio?
– Svar: Tio plus!

Hoverboard, cykel, tåg,
bil, häst eller buss?
Hur reser du?
Vi vill att fler ska ha möjlighet att bli pendlare. Med Period 20/60 kan du
kombinera ditt resande. Dina 20 resdagar använder du när du vill under
60 dagar. Du väljer själv när du vill resa med oss, vilket ger dig utökade
resmöjligheter. Ena dagen cykel eller bil andra dagen tåg och/eller buss.

Var med och tävla om Period 20/60-kort
på Instagram #tänkutanförbilen.

www.hallandstrafiken.se/period2060
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Nobel middag
på Tylöhus
EXECUTIVE CLUB. IS Halmias
nätverk av företagsledare,
sponsorer och idrottsentusiaster fortsätter med populära
frukostträffar och andra event.
Executive Club har funnit sedan
1989 och är en mötesplats för
fotbollsälskare, gärna med sympatier i rödvita färger.

Namn: Anders Stålberg
Ålder: 56
Familj: Hustrun Marina, nio
barn
Bor: Eldsberga
Yrke: Marknadsansvarig IS
Halmia
Intresse, förutom fotboll och Halmia: Gillar
travsport och är ideell
ledare inom innebandyn,
koordinator i Halmstad IBK
Detta visste du (kanske)
inte om Anders: Blev
utsedd till ”Årets utbildningsledare 2006” av SISU i
Halland och Lions stipendiat
för sina insatser som ungdomstränare i innebandy

Av höstens program kan framhållas föreläsningen av den vittbereste ”OS-prästen” Olof
Olsson från Halmstad liksom den uppskattade
”Nobelmiddagen” på Hotel Tylösand där
30-talet deltagare fördelades på matlagningsgrupper med olika uppdrag i restaurangköket
och bjöd varandra på en utsökt trerätters
middag med alla tillbehör. Det här glada gänget svarade för en utsökt förrätt bestående
av havets frukter. På bilden ses Ante Nilsson,
Oscar Hanson, Roiene Engdahl, Cyrus Daneshmir, Ann-Charlotte Gustavsen och Carl-Johan
Berthilsson.

DETTA ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN HALMIA
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SANDBERGS MÅLERI

HALMSTAD CITY AIRPORT

Din lokala målare
Allt inom måleri

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

Behåll Värmen äVen
när Kylan Kommer.
Dags att tänka på Värmen igen

• 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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Välkommen
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• MonteratVälkomna
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till Svarta Örnshusets Matglädje.
• Inbytesgaranti på barncyklar
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.

Björn Carlsson med personal

www.ohvvs.se
www.ohvvs.se

Välkommen till Sportson Halmstad

o35-16 17 00
035-16 17 61

FLYGAREGATAN 12 (WIDIK CENTER) • 035-12

Erik Dahlbergsgatan 2, 302 34 Halmstad
cyklar.
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Lyckosam säsong för damlaget. Mohamed Omar, sportchef, sammanfattar spelåret för Halmias damlag där F15-landslagsspelaren Selma Berggen, till vänster, och Alva Hed varit starka inslag under
hela säsongen.

”Mo” glädjespridare
som lyfter damlaget
DAMLAGET. Med en rekordung spelartrupp (17,7 år) lyckades Halmia nå en meriterande tredjeplacering i division
1-spelet. Ett väl fungerande samarbetsavtal med allsvenska
Vittsjö GIK finns också bland årets glädjeämnen liksom
den positiva utvecklingen av alla spelare. Mohamed Omar,
damsektionens populäre sportchef, har anledning att dra
på smilbanden när han summerar spelåret 2016.

som gjorde sju mål på lika många
matcher.
– Hennes återkomst betydde mycket,
säger Mo. Amanda är en klasspelare
och hennes närvaro, inställning och
tempohöjning på träningarna, bidrog
till att många andra spelare lyfte sig
ett snäpp.

Halmias damlag har som vision att
vara tillbaka till Elitettan 2019.
– Tiden talar för oss, säger Mohamed ”Mo” Omar. Vi har ett mycket
talangfullt lag, unga och målmedvetna
tjejer som tål att konkurrera med
varandra. Med lite bättre flyt kunde
vi på allvar varit med och kämpat om
seriesegern redan i år.
– Vi har haft en trupp på mer än 30
spelare. ”B-laget” blev tvåa i sin serie,

Löftesrika och landslagsmeriterade
Ebba Hed försvann under säsongen till
allsvenska Vittsjö där hon bland annat
blev hyllad poängräddare genom att
göra bägge målen när laget spelade
2-2 mot Kvarnsveden. Blev även målgörare i EM-kvalet mot Portugal. Matilde
Abrahamsson har under året också
ingått i Vittsjös trupp. Matilda Olsson,
Emma Nielsen samt Fanny Kristiansson
Ronnstam är exempel på andra halmianer som varit med och tränat i den

division 2, vilket också är en bedrift. På
det hela taget har det gått över förväntan, de flesta tjejerna har gjort stora
personliga framsteg på planen och det
bådar gott inför framtiden.
Division 1-serien vanns av Glimåkra
IF före Asarums IF FF. Mötena med det
sistnämnda motståndet var de enda
där Halmia blev poänglöst. Bästa målgörare blev Amanda Haahr Johnsson,

4

frågor till…

Mohamed Omar Jama,
sportchef Halmias
damsektion.

allsvenska atmosfären. Olsson har även
spelat i F17-landslaget.
– Jag tycker att alla tjejer förtjänar
beröm för sina insatser under säsongen men ett extra omnämnande till
Selma Berggren, ny från Torup/Rydö,
som verkligen har gjort stora framsteg
och blivit en injektion i laget, tycker Mo.
Selma krönte säsongen genom att bli
uttagen till F15-landslagets samling i
Växjö tidigare i november.
Inför kommande säsong lämnar
Mattias Hed tränarsysslan för att
kunna ägna mer tid åt jobbet. Jan
Wärn blir kvar som huvudtränare med
Staffan Andersson som ny assisterande
tränare.
På grund av serieomläggningen har
Halmia för avsikt att bara ställa upp
med ett lag i seriespel 2017.

● Hur hamnade du i Halmia?
– Jag blev ombedd av min företrädare och tidigare
domarekollega, Ferenc Horvath, att hjälpa till med det
sportsliga arbetet i damsektionen. Året var 2012 och jag
tänkte, ”varför inte?” och blev så vänligt bemött och har
trivts så bra i föreningen och med tjejerna sedan dess,
att jag blivit kvar. Tidigare hjälpte jag till i IF Böljan men
kände att jag ville pröva något nytt i en annan klubb.
● När kom du till Sverige?
– Jag flydde hit 1994, från Somalia där jag utnyttjades
som barnsoldat från 8 till 16 års ålder. Det var en fruktansvärd tid. Jag tvingades uppleva saker jag inte vill
beskriva. Till slut lyckades jag fly från terrorväldet. Jag
flydde till grannlandet Djibouti och lyckades få kontakt
med min pappa, som då befann sig i Sverige. Jag lyckades ta mig hit och på den vägen är det. Mina traumatiska

Namn:
Mohamed ”Mo” Omar Jama
Ålder: 38
Familj: Hustru och sju barn
Bor: Falkenberg
Yrke: Anställd av Falkenbergs
kommun, Teknik & Fritid,
driftansvarig Falcon Alkoholfri
Arena
Aktuell som: Sportchef,
Halmias damfotboll

upplevelser från barndomen har jag kunnat bearbeta
med hjälp av expertis. Jag är tacksam, nöjd och lycklig
med mitt nuvarande liv.
● Var bor du?
– Jag bor i Falkenberg med min fru och våra sju barn, i
åldrarna 13 år och nedåt. Jag älskar att ha barn och folk
omkring mig, både hemma och genom fotbollen. Snart
kan jag starta ett eget fotbollslag, 7-mannafotboll…
(haha)
● Hur får du tiden att räcka till allt?
– Familjeliv, jobb eller fotboll, det handlar om planering
och framförhållning. När jag arbetar är det 100 procent
fokus på det, när jag är med familjen är det 100 procent
där och fotbollen likaså. Halmia är min fritid och det som
ger mig extra energi i tillvaron.
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Joe Sise efterlängtade comeback
lyfte Halmia
HERRLAGET. Återkomsten på fotbollsplanen blev en
fullträff för Joe Sise, 26, och till lika stor glädje för
Halmia. Efter fyra års skadehelvete var anfallsstjärnan
med i matchen igen. Valet av klubbadress blev Halmia i
gamla hemstaden Halmstad och comebacken kan inte
beskrivas som annat än en succé. Med tolv mål på tolv
seriematcher blev Joe en avgörande faktor som förde
Rödvitt till kvalspel. Själv fick han följa slutdramatiken
från läktaren; skadad igen - men redo för comeback
nästa säsong!
Under tiden i Allsvenskan med HBK
och U21-landslaget med lagkompisar
som Albin Ekdahl, Jimmy Durmaz och
Martin Olsson beskrevs han som en
av Sveriges största fotbollstalanger.
– Talangen var det inget fel på, inte
ambitionen heller, men få har haft
en sån otur med skador i så unga
år som jag, säger Joe Sise med en
suck men även en blick i ögonen som
skvallrar om en positiv inställning.
Hans förra klubbadress, danska FC
Nordsjälland, fick aldrig glädjen att ta
del av Joes kapacitet eftersom hela
sejouren spolierades av skador.
– Men jag ska ta mig tillbaka till
de stora sammanhangen. Halmia är
ett steg på vägen. Jag är tacksam
över att Halmia ger mig chansen att
åter etablera mig som elitspelare
och jag är glad över att få hjälpa våra
yngre spelare att ta sig uppåt, att nå
en högre nivå i sitt spel. Personligen
tar jag ett steg i taget. Skadorna har
spökat för mig under hela karriären.
Nu kämpar jag för att åter bli frisk
och återställd. På sikt vill jag tillbaka
till Allsvenskan och ut i Europa igen.
Att anlita Joe Sises tjänster blev en
fullträff för Halmia. Trots hans efter-

hängsna skador, fotledsoperation och
avslitna hälsenor lockades han till
Halmstad och blev division 2-fotbollens hetaste forward.
Under årets 15 framträdanden i
Halmias matchtröja gjorde han lika
många mål, varav dussinet i seriespelet.
– Jag trivs väldigt bra och är glad
att jag valde att spela för Halmia,
säger han. Under alla rehabiliteringar

Hela höstsäsongen kändes
som ett rödvitt
glädjerus

har jag varit helt inställd på att göra
comeback på fotbollsplanen. Med
tanke på att jag bor i Helsingborg och
känner Martin Pringle, som tränar
Eskilsminne, låg väl den klubben närmast till hands. Halmia visade också
intresse och när först Leif (Jönsson,
klubbchefen) och även Patrik (Ingelsten) hörde av sig kändes det som
det bästa alternativet. Det är definitivt
inget jag ångar.
– Vi funkade bra som lag även
under Peter Lindau, som är den som
har lagt grunden till Halmias tekniska
och vägvinnande grundspel, men efter
tränarskiftet kom lyftet. Vi kunde
anamma Lindaus intentioner, trygghet
i passningsspelet men kombinerade
det med en oförutsägbar variation
som förbryllade motståndarna. Ett
förbättrat djupledsspel gjorde oss
mer slagkraftiga och plötsligt var vi
ett vinnande lag igen. Det kändes underbart och jag tror att vi kan rida på
den vägen även kommande säsong.
I höstmötet med Laholms slets Joes
högra hälsena av.
”Slutspelat för säsongen” var läkarens dystra dom, men den positiva
stämningen fanns kvar i hela truppen
och andra spelare, som Vuk Lugonijc,
tog över målskyttet.
Den magnifika höstspurten ledde till
en andraplats och positivt kvalspel.
– Hela höstsäsongen kändes som
ett rödvitt glädjerus, vi har en fin
sammanhållning och de unga spelarna är verkligen beredda att göra
jobbet för att nå så långt som möjligt,
säger Joe Sise.

Joe Sise är tillbaka på Örjans Vall men i andra färger, hans tid i föreningen fram till den olyckliga skadan stavas succé. Fortsättning lär följa 2017.

Namn: Joe Sise
Ålder: 26
Familj: Sambo och en son, Kingston, mamma i Halmstad,
pappa i Stockholm, syster och halvsyskon
Bor: Helsingborg
Klubbar: Farsta, Leikin, Snöstorp/Nyhem, Värnamo (lån),
Halmstads BK, FC Nordsjälland, IS Halmia
Meriter: 2 U21-landskamper, 58 allsvenska matcher (tolv
mål)
Karriären i korthet: Kom fram som underbarn och
tränade under Jonas Thern, Värnamo, värvades till HBK,
blev allsvensk toppforward och uttagen i U21-landslaget,
senare proffs i Nordsjälland. Har under karriären förföljts
av skador; fot, knä och hälsenor, kunde p g a alla skador och
komplikationer aldrig spela någon match för Nordsjälland.
Inför det här spelåret lockades han till Halmia och spelade
framgångsrikt tolv matcher innan ena hälsenan gick av. Nu
pågår rehabilitering inför nästa års comeback i Halmia.

Patrik summerar – och spekulerar
CHEFTRÄNAREN. Trots den blygsamma starten
och klena poängutdelningen under vårsäsongen
blev helhetsintrycket av spelåret mycket gott.
Den före detta allsvenske skyttekungen Patrik
Ingelstens debut som tränare blev en succé när
han lotsade IS Halmia till andraplatsen i serien
och förkvalet till division 1. Nu laddar han för
nya tag 2017.
● Hur vill du summera årets säsong, Patrik?
– Hela laget gjorde en fantastisk uppryckning, vi vann tio av
de 13 sista matcherna och kan känna oss stolta över insatsen,
sett över hela säsongen. Lite oflyt hade vi i kvalet, där vi inte
kom upp i normal spelstandard mot Uddevalla (0-1) och
dessutom besvärades av svåra yttre förutsättningar med regn
och blåst. 2-0 mot Rosengård var en stark prestation men
räckte tyvärr inte eftersom skåningarna vann efter slut- och
sekunddramatik i sista kvalomgången mot Uddevalla.
● Du tog över som (spelande) tränare mitt under säsongen. Vändningen blev fundamental. Vad hände?
– Svårt att förklara… Vi gjorde en del förändringar, skärpte
defensiven och släppte in färre mål och med ett stabilare för-

svarsspel fick vi en grund som gav oss bättre styrka framåt.
Vårt spel blev mindre förutsägbart, mer variationsrikt och vi
blev mer villiga att ta oss in i boxen och komma till avslutningar. Förändringarna var delvis ett resultat av videoinspelningar
och utvärderingar av tidigare matcher.
– När jag fick ta över ansvaret som tränare, med en del nya
tankar och idéer kring vårt spel, började vi liksom om från
scratch och flera spelare, inte minst de yngre höjde sig ytterligare ett snäpp.
● Spelglädjen syntes upp till oss på läktarplats…
– Ja, spelglädje är viktigt och stiger i takt med framgångarna.
Det är också viktigt att spelarna, under vissa förutbestämda
ramar, får känna frihet och vågar ta för sig på ”sista” tredjedelen, vilket visades inte minst av anfallare som Joe (Sise)
och Vuk (Lugonijc) som tillhörde de mest tongivande offensiva
inslagen under vår vändningsprocess. Vi har många unga
spelare som fick värdefull erfarenhet och även lärde sig att
spela under pressade förhållanden.
● Vad kan du säga om Akademins insatser under året?
– Otroligt bra! Att få ta steget upp till division 5 är bra för spelarnas utveckling och minskar klyftan till representationslaget. Klubbledningen har gjort ett bra beslut som valt att spela
med ungdomarna i seniorsammanhang. Det är härdande och

utvecklande att redan som tonåring få möta seniorer. Det
vet jag av egen erfarenhet från min uppväxttid i Hillerstorp i
Småland. Jag var bara 16 år när jag fick spela i division 5. Det
hade jag nytta av när jag gick till IFK Värnamo och senare HBK,
Kalmar FF och så vidare.
● Hur ser det ut inför 2017? Kommer du själv att
spela?
– Jag tycker att hela föreningen genomsyras av positivism.
Kommande säsong hoppas vi kunna vara med i racet redan
från början. Vinnarinstinkten finns och vi vill skapa en miljö
och ett spelsystem med vägvinnande attityd som maximerar
möjligheterna att vinna. För egen del är det nog slutspelat.
Jag har fyllt 34, har spelat elitfotboll i många år och kroppen
är sliten...
● När börjar uppladdningen inför nästa säsong?
– Ganska omgående. Vi tränar och testar en del nya spelare.
Många utifrån har anmält sitt intresse av att spela för Halmia.
Under några veckor innan jul tränar vi hårt, stenhårt för att
skapa en god fysisk grund inför nästa år. Vi tar med oss allt
det positiva som hände den här hösten och laddar för ett
ännu bättre 2017, förklarar Patrik Ingelsten, cheftränare för
IS Halmia.
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KÖP BIL HOS BENDT BIL
– STÖD DIN FÖRENING

Bendt Bil
Pengen
2016

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

