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K V I K H A L M S TA D
Kök Bad och Garderob.
Voucher på sidan 3 till ett värde av 1 000:-

TransportCentralen AB Telefon: 035-19 13 00, www.transportcentralen.se
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Hej kära fotbollsvänner!
Säsongen är i full gång och det blomstrar fortsatt om IS Halmia, på
som utanför plan. Seriespelen har inletts ungefär som väntat, såväl på
senior- som ungdomssidan - men man vill alltid mer såklart. Med föreningens bästa för ögonen förespråkar vi verkligen långsiktighet. Våra
representationslag behöver lite tid på sig för att bli stabila topplag och
på allvar kunna ta upp kampen om avancemang, vid avancemang krävs
också bättre ekonomi och än starkare organisation - något vi ständigt
lägger tid på. Vi tror stenhårt på våra spelare och ledare i föreningen
idag, på som utanför plan. Dessutom en väl sammansatt och intressant
styrelse som jobbar aktivt för föreningens bästa konstant.
Herrtruppen - har upplevt en hög omsättning på spelarsidan igen
inför 2017, rutinerade trotjänare har trappat ner och lovande ungdomar
har tagit över. Jämfört med ifjol har snittåldern sjunkit ordentligt och
satsningen på eget och stark anknytning till Halmstad fortgår.
Joe Sise och Niclas Taube förväntas bli grymma nyförvärv till del 2 i år.

Damlaget - innehåller också en del nya ansikten och måste fortsatt
klassas som ett mycket talangfullt lag. Vårt samarbete med Vittsjö har
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Ännu ett röd-vitt fotbollsår, det 110:e året
i föreningens historia.

fördjupats och känns utvecklande liksom vårt samarbete med Trönninge
IF på andra hållet, en ”tripptrapp-trull” stege som vi hoppas kunna
utveckla än mer.
Skador hör tyvärr till denna sport men Jessicas återkommande korsbandsskador känns extremt orättvist.

Akademin/Ungdom/Projekt - vår ”nya” identitet bygger på att ha
egenfostrade spelare och utbilda talanger från närområdet. Långsiktighet med rätt ledare, tränare, styrelse och personal i övrigt är vägen
till framgång. Vi är nöjda med den uppstarten sedan ett tag tillbaka och
den fortsatta målmedvetna process VI samtliga jobbar med i detta. 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”. 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.
Halmia är en både anrik och livaktig förening.
Ekonomin är fortsatt lite 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.
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KVIK BADRUMSMÖBLER

RENT&ENKELT

Mycket intressant händer i föreningen konstant, ideer vänds ut och
in ständigt -en del ideer har satts i verk och mer är på gång. Marknad,
med Anders Stålberg i spetsen, lägger ner själar i alla projekt och otaliga timmar per vecka för föreningens bästa.

Ha en riktigt skön
fotbollssommar!
Leif Jönsson (klubbchef)
& Leif Bengtsson
(ordförande)

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: 45: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: 300 (inkl Fotboll utan gränser). Antal lag: 10. Antal medlemmar/aktiva i ”Fotboll utan gränser”: Drygt 100. Antal ledare: 32.
Styrelse 2017: Ordförande: Leif Bengtsson - Vice ordförande: Anders A Ekblom - Marknad: Magnus Backe
- Ungdomssektionen: Wictoria Pålsson - Herrsektionen: Nils Bäckström - Damsektionen: Ferenc Horvat Medlemssektionen: Anette Håkansson - Ledamot: Stefan Söderström - Ledamot: Sven Estwall - Adjungerad:
Peo Harrysson (Ekonomi) - Adjungerad: Leif Jönsson (Klubbchef) - Adjungerad: Anders Stålberg (Marknad) - Adjungerad: Christoffer Andréasson (Ungdom, sekreterare)
Hemsida: www.halmia.se Postadress: IS Halmia, Box 34, 301 02 Halmstad Telefon: 035-127580
Mail: info@halmia.se Klubblokal: Örjans Vall Supporterförening: Halmia Headhunters

Utgivare av Rödtoppen: IS Halmia Produktion och layout: Halmstad 7 Dagar, Textproduktion: OH MY! Tryck: VTAB Landvetter
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*

NY FÄRG
PÅ D E T
NORDISKA
KÖKET

NYHET: TINTA LIGHT GREY KÖK
**

40 176:-

Upplev Tinta by Kvik i vår nya ljusgrå nyans. Light Grey samspelar stilrent med det naturliga ljuset i nordiska
bostäder och utgör en mjuk kontrast till vita väggar och råa material. Kom och lek med Tinta – och med ljus
och färger – i ditt nya kök. Läs mer på Kvik.se Just nu kan du också få en snygg laminatbänkskiva till ett fint
pris – endast 1 krona. Välkommen in i vår butik eller på kvik.se för mer information.

Kvik Halmstad: Stormgatan 2, 302 63 Halmstad, tfn. 035-15 21 90
* Erbjudandet gäller vid köp av ett komplett kök för minst 30 000:-. Gäller alla laminatbänkskivor i Kviks katalog 2017 på sid. 91. Erbjudandet gäller inklusive kanter och förarbetninga i laminat, dock exklusive brolösning, stänkpaneler, diskho, frakt och annan
service. Erbjudandet gäller till och med 02.07.2017 och kan inte kombineras med andra erbjudanden. ** Rekommenderat försäljningspris omfattar skåp, sockel och bänkskiva. Priset är exkl. montering, installation, frakt, diskho, blandare, vitvaror och belysning.

VÄ R D E 10 0 0 S E K
Klipp ut och ta med till butiken.

Läs mer på hallandstrafiken.se/sommar

Vouchern på 1 000:- gäller vid köp av ett komplett kök, bad eller garderob och kan kombineras med övriga erbjudande,
men skynda dig att ta med vouchern till butik, gäller endast i Kvik Halmstad t.o.m. 10.06.2017
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Rödvitt samarbete
gynnar alla parter

– Vi ser bara fördelar med samarbetsavtalet, förklarar Tomas Stenberg, ordförande i Trönninge IF.
– Jag tycker det är jättebra att vi kan samverka
med en förening som håller till på lite högre nivå.
Det ger våra egna spelare chansen att utvecklas
och testa en ny miljö utan att kapa banden med
moderföreningen. Det gäller både killar och tjejer.
– Kompanjonskapet innebär också att våra ledare
får chansen till förkovran genom gemensamma
utbildningar av kunniga instruktörer i Halmia. På
sikt tror jag att det här är den bästa vägen att
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Gillar fotboll. Två
av tjejerna som är
med och tränar i
Andersbergshallen
under ledning
av instruktörer i
Halmia.

Rödvita ordföranden. Tomas Stenberg, Trönninge IF, och Leif ”Kola” Bengtsson, IS Halmia, är
överens om att föreningarnas samarbetsavtal gynnar båda parterna.

SAMARBETE. IS Halmia + Trönninge
IF = sant. Det är inte längre bara
färgerna, rött och vitt, som förenar
föreningarna. Halmias samarbete
med Trönninge är ett faktum som
uppskattas av båda parter.
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Fotbollskillar i
Halmia och Halmstads kommuns
gemensamma
integrationsprojekt, Fotboll utan
gränser.

gå, för att stans småklubbar ska kunna överleva,
säger Tomas Stenberg.
Halmia ser samarbetet som ett led i båda
föreningarnas utveckling.
– Utbytet är ömsesidigt, gynnar bägge parter och
gör genom samarrangemang oss starkare både
på planen och utanför, säger Leif ”Kola” Bengtsson, ordförande i Halmia.
Halmia har herrlag i division 2, akademilag i
division 5 samt damlag i div 1 medan Trönninges
herrar spelar i division 6 och damerna i division 2.
Inte minst på damsidan ges det möjlighet till utbyte där Halmias reservspelare kan få speltid i TIF.
Halmia har på damsidan sedan tidigare en samarbetspartner i allsvenska Vittsjö GIK (fem spelare).
Vittsjö har också starkt inslag av rött i sin dräkt.
Man kan kalla det en tripp trapp trull-effekt med
Halmia i centrum.

”Ordning i klassen”. Det gäller att
lyssna på instruktören men också
att våga ställa frågor om vilka regler
som gäller på och
utanför sidlinjen.

Fotbollstjejer i
Halmia och Halmstads kommuns
gemensamma
integrationsprojekt, Fotboll utan
gränser..

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

Tränare 2. Sead
Ladjarevic, Fotboll
utan gränser,
är till vardags
skolvärd och fotbollsinstruktör på
Östergårdsskolan.

Tränare 1. Eva
Persson, Fotboll
utan gränser,
är till vardags
skolvärd och fotbollsinstruktör på
Östergårdsskolan.

Fotboll utan gränser ökar samhörigheten och fotbollsintresset
UNGDOM. Teresa och Ibrahim lämnade inbördeskriget i
Syrien och lyckades fly med sina familjer till Sverige och
hamnade i Halmstad. Tillsammans med andra barn och
ungdomar, även ensamkommande flyktingbarn, spelar de
fotboll minst en kväll i veckan under ledning av Halmia i
det hyllade integrationsprojektet ”Fotboll utan gränser”.
Här får alla vara med och kicka boll, oberoende kön eller
nationalitet. Mer än 30 flickor träffas varje torsdagskväll
på Anderberg medan ungefär hälften så många killar
tränar fotboll i Kombihallen.
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.
Projektet har pågått sedan 2015 och
är alltså inne på sitt tredje år.
– Engagemanget och intresset bland
barnen och ungdomarna har bara
blivit större och större för varje år,
säger Eva Persson och Sead Ladjarevic.
– Vi ser tydliga framsteg både när
det gäller ungdomarnas fotbollskunskaper men framför allt sociala utveckling och förmåga att konversera

och anpassa sig till våra regler och
förhållningssätt.

Sead och Eva har en gedigen bakgrund
Duon har på skilda håll och i olika
sammanhang en lång erfarenhet av
fotboll och ungdomsidrott. Till vardags är de skolvärdar, idrottslärare/
fotbollsinstruktörer på företrädesvis
Östergårdsskolan. Båda har gedigen
kunskap och mångårig erfarenhet
från både skolans och fotbollens
värld. Sead med bosniskt ursprung
har, bland annat genom fotbollen,
jobbat med integrationsfrågor i mer

än 20 år. Eva är en lokal fotbollsprofil
och omvittnat skicklig tränare och
numera sportsligt ansvarig för damoch flickverksamheten i BK Astrio.
– ”Fotboll utan gränser” är ett projekt
som 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. Tanken är att vi genom den här
verksamheten ska ge dem en skjuts
som gör att de kan ta ett naturligt
steg in i det svenska föreningslivet.

Ett 30-tal nationaliteter
– Totalt har det genom projektet
funnits ett 30-tal nationaliteter representerade, säger Sead Ladjarevic,
som själv, på 90-talet, invandrade till
Sverige sedan hans hemland drabbats av inbördeskrig.
Deltagarna är icke föreningsanslutna
och får delvis hjälp med anskaffning
av utrustning, som fotbollsskor.
Teresa och Ibrahim är bara två av
uppåt hundratalet barn och ungdo-

mar, 7 till 15 år, som genom Halmias
och Halmstads kommuns projekt
fått en möjlighet till aktiv fritid och
chansen att prova på att träna fotboll
under ordnade former.
När det gäller pojkarna har deltagarna i ”Fotboll utan gränser”, födda
2002 eller senare, nått sådan utveckling att de deltagit i cupspel och kan
bli aktuella för seriespel under 2017.

Vi ser tydliga
framsteg

Obs! Teresa och Ibrahim är fingerade
namn)

– 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.
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Jag känner mig
spelsugen som
attan!
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”Rehabkungarna” längtar till hösten

REHAB. Skador är en del av idrottens
baksida, som tyvärr ingår i spelet och
dramatiskt kan förändra ett lags chanser
och förutsättningar. I det avseendet
har IS Halmia ett starkt sparkapital i de
etablerade spelarna Niclas Taube och Joe
Sise som genomför rehabiliteringsträning
efter sina skador, axel respektive hälsena.
”Rehabkungarna” beräknas vara klara för
matchspel igen tidigast efter sommaruppehållet. Allt innan dess är bonus.

WALLIN GÅR ”ALL IN”

Taube och Sise – fint sparkapital
Väntan är stor på de två profilstarka och
betydelsefulla Halmiaspelarna.
Ännu ett tag får nyckelfigurerna
Niclas Taube och Joe Sise nöja sig
med att följa lagets insatser från
sidlinjen.
– Det känns trist att inte kunna
delta och spela matcher, men
det gäller att gå varsamt
fram. Jag är på rätt väg och
rehab-tränar i stort sett varje
dag, förklarar Joe, vars hälsena
gick slets av i augusti i mötet med
Laholms FK på Örjans vall (3-2).
– Tyvärr blev det två operationer
eftersom det första ingreppet inte lyckades. Omoperationen genomfördes av en
specialist i Kungsbacka, jag fick en ny hälsena
genom en donator, och nu känns det okej, även
om jag fortfarande har ett antal månader kvar av
min rehabilitering, säger han.
Tror på en stark säsong
Joe Sise, som är bosatt i Helsingborg, har även tidigare drabbats av svåra skador (fötter och knän)
och tvingats ägna mycket tid åt rehabilitering
både under sin tid i HBK och danska Nordsjälland.
– Jo, jag har upplevt processen förut och vet vad
som krävs för att bli återställd.
Ifjol gjorde Sise succé i Halmia, producerade tolv
mål på tolv matcher, och bidrog starkt till höstens
uppryckning, som ledde till kvalspel.

Halvmesyrer inget för Halmias tränare
Anders Wallin har en intressant bakgrund både
civilt och fotbollsmässigt. Efter en period som
yrkesofficer, löjtnant på Lv6, reste han till Florida i
USA och studerade Sports Management och spelade fotboll i fyra år på ett universitet i Orlando. Vid
hemkomsten blev han anställd som friskvårdsansvarig på Halmstad Garnison. Sedan tio år jobbar
han som föreläsare och utbildningsansvarig på
Health Profile Institute i Halmstad, men reser en
del och föreläser på universitet, högskolor och på
företag.
Frontfigur i Halmia. Anders Wallin är ny i rollen som huvudtränare. Bakom sig har han ett antal
– Vi håller föreläsningar och genomför utbildningskickliga tränare och ledare, som från vänster Timy Karlsson, Goran Ravnjakovic och Emil Tillander.
ar, där vi främst utbildar hälsoprofilbedömare
och testledare som genomför profiler och konditionstester på företag, myndigheter och andra
TRÄNARE. Anders Wallin, 42, är ny för året som huvudtränare i IS Halmia. Han har lyfts
institutioner. Det är ett omväxlande och intressant
från rollen som assisterande och är en av flera i tränarstaben som rekryterats ur det
egna ledet. Anders ställer höga krav på sig själv och omgivningen. Han kräver 100-procen- arbete, säger han.

– Killarna lyckades bra resten av hösten, även utan
min medverkan, och jag tror på ännu en stark
säsong för oss. Jag kommer snart, grabbar…
Rätt inställning
Niclas Taube tillhör veteranerna i Halmia. Han gör
sin nionde säsong i laget och är en av 10-talets
mest värdefulla spelare i Halmia. Till och från har
dock hans ena axel varit som ett otäckt spöke.
– Sex gånger har högeraxeln hoppat ur led och tre
gånger har jag tvingats till operation, säger han.
Läkarnas besked och känslan efter det senaste
ingreppet är positivt. Jag är inte beredd att göra
comeback förrän jag känner mig i 100-procentig
fysisk form. Men det gör jag förhoppningsvis
snart. Jag vill inte ange något datum men räknar i
alla fall med att vara klar för spel i juli/augusti.
Niclas rehabar och är redan med vid bollövningar
på truppens gemensamma träningspass, men inte
”tacklingsbar”.
– När det gäller rehaben så går det ganska bra.
Det gäller att ha rätt inställning och vara medveten
om dess betydelse, för att senare kunna spela
fotboll för fullt igen. Jag känner att jag fortfarande
har mycket ogjort på fotbollsplanen och vill gärna
uppleva ”normala” säsonger igen, där man är i
ordinarie fysisk form redan från start.
– Jag känner mig spelsugen, som attan!
Niclas Taube kom till Halmia 2009, från IF Väster.
Han har tidigare spelat för Västra Frölunda.

tig inställning av samtliga inblandade för att laget ska uppnå de förväntningar som ställs.
Handplockad till Halmia
”Halvmesyr” är definitivt inget honnörsord för den tidigare yrkesofficeren och välutbilda- Fotbollen är och har alltid varit hans största inde fotbollsprofilen från Åled.
tresse. Som aktiv spelade Anders för bland annat

Närmare comeback. Joe Sise och Niclas Taube
tillhör Halmias mest namnstarka spelare och
är efterlängtade på planen. Efter skador och
operationer är de ”på g” igen. Comebackerna
är beräknade till slutet av sommaren.

Jämte familjen kretsar det mesta av Anders Wallins tillvaro kring idrott och hälsa i allmänhet och
fotboll i synnerhet. I rollen som chefstränare för
anrika Halmia har han på allvar klivet in i hetluften
i division 2.
– Uppgiften känns mycket inspirerande, förklarar
han. Det är en stor utmaning både för mig, mina
kolleger och våra spelare att prestera så bra
resultat som möjligt. Årets trupp är bredare än
tidigare och innehåller bland annat många unga
killar och en hel del nya ansikten. Vi befinner oss i
en process, ett spännande lagbygge som det kan
ta lite tid att formera på bästa sätt. I våra bästa

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

Alla måste bidra
Halmiatränaren betonar vikten av sammanhållning, såväl på som utanför planen.
– Den sociala processen är viktig i alla föreningar
och lagbyggen, säger han. Samtliga måste visa
rätt attityd och bidra till att skapa en bra fotbollsmiljö. Vi vinner och förlorar som ett lag. Det
avgörande är att alla gör sitt bästa och visar en
100-procentig attityd. Är det något jag ogillar så är
det halvmesyrer.

Sennans IF, HBK och BK Astrio och kan beskrivas
som en slitstark central mittfältare som levde
mycket på sin inställning och speluppfattning.
Tränarbanan inleddes hos Oskarströms IS, pojkoch juniorlag, fortsatte i Astrio där han varit
tränare för pojklag, juniorlag och assisterande
A-lagstränare bredvid Ulf Sjölin innan han tog över
som huvudtränare för Astrios A-lag under tre år.
Inför fjolåret handplockades han till Halmia där
han assisterade dels Peter Lindau, dels Patrik Ingelsten, som lämnat föreningen av skilda orsaker.
– När jag fick förfrågan om att ta över huvudansvaret blev jag självklart inspirerad. Det är det här
jag vill och det är det här jag brinner för, säger

Till vår expansiva verksamhet i Halmstad letar vi efter
fler engagerade medarbetare. Vi vill gärna komma i
kontakt med dig som har något års erfarenhet som;
• Automationsingenjör
• Robotingenjör
• Besiktningsingenjör
Läs mer och ansök på afconsult.com/jobb
Vid frågor, kontakta:
Patrik Gustavsson, Rekrytering
patrik.gustavsson@afconsult.com

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

2017100

nämligen ditt område både utan och innan. Hör av dig för en kostnadsfri
värdering så kan vi berätta mer om Bjurfors framgångsrika affärsmodell.

stunder är vi riktigt bra. Men det krävs tålamod
från alla håll för att vi ska kunna lyckas fullt ut.

Det är på ÅF
det händer

bostadsaffärer i Halmstad

Vi vet några
som vill bo i ditt område
—
bjurfors mäklare ökar dina chanser till en lyckad bostadsaffär. Vi kan
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Anders. Jag är en del av en helhet där vi ledare
och spelare tillsammans ska försöka föra Halmia
uppåt i seriesystemet. Vi bygger vidare på den
grund vi skapat och står på och kan vi fortsätta att
ha tålamod och rätt inställning så talar framtiden
för oss.

TRÄNARSTABEN/
Anders Wallin, huvudtränare
Emil Tillander, tränare
Sebastian Ceder, asstränare-fys
Goran Ravnjakovic, asstränare-indiduell
Timy Karlsson, mv-tränare
Magnus Bengtsson, materialansvarig

NAMN: Anders Wallin
ÅLDER: 42
FAMILJ: Hustrun Jennie,
döttrarna Maja och Tuva
BOR: Villa i Åled
YRKE: Föreläsare inom idrott
och hälsa/fotbollstränare, 50-50.
TIDIGARE KLUBBAR, SOM AKTIV:
HBK, Oskarströms IS, Sennans
IF, BK Astrio.
Tränare i: Oskarström, Astrio,
kom till Halmia 2016.
FÖREBILD SOM TRÄNARE:
Mauricio Pochettino, Argentina,
manager i Tottenham
UTLÄNDSKT FAVORITLAG:
Tottenham Hotspurs

DETTA ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN HALMIA

8 I RÖDTOPPEN

– HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IS HALMIA –

Behåll kylan även
när värmen kommer.
Dags att tänka på kylan igen

– HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IS HALMIA –
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Det lokala bryggeriet
är nordens mest
prisbelönta

SANDBERGS MÅLERI

Ronny hittade
hem till Örjans
vall igen

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 sortiment - kvalitet och tradition
sedan 1790.

Din lokala målare
Allt inom måleri

0736-35 78 84

www.kronleins.se
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Skyttevägen 41

Skyttevägen Telefon
41 035-127596
Hämtning 0738-127599
Tel. butik: 035-12
75 96
Tel. hämtning: 0738 - 12 75 99
www.facebook.com/halmialoppis/

• Halmia
Nybyggnation • Ombyggnation
loppis
•Skyttevägen
Tillbyggnad
41

NAMN: Ronny Sabo
FAMILJ: Sambo med Maria
Ahl, föräldrarna Ilonka och
Rudolf samt systern Emelie
BOR: Gustavsfält
YRKE: Idrottslärare på
Vallåsskolan, studerar parallellt på Högskolan
AKTUELL: Gör sin andra
sejour i IS Halmia, den förra
var perioden 2010-2013
POSTION I LAGET: Anfallare/
mittfältare
NUMMER PÅ MATCHTRÖJAN:
19
TIDIGARE KLUBBAR: HBK,
Jönköpings S:a och Degerfors IF

Idrottssällskapet Halmia riktar ett stort tack till alla som skänker prylar till
loppmarknaden. Överskottet tillfaller föreningen och ungdomsverksamheten.

Skyttevägen 41
Telefon 035-127596
Hämtning 0738-127599

Skyttevägen
41 butik: 035-12 75 96
Tel.
Tel. butik: 035-12 75 96
Tel. hämtning: 0738 - 12 75 99 E6
Tel. hämtning: 0738 - 12 75 99
www.facebook.com/halmialoppis/
www.facebook.com/halmialoppis/
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Idrottssällskapet Halmia riktar ett stort tack till alla som skänker prylar till
loppmarknaden. Överskottet tillfaller föreningen och ungdomsverksamheten.
Rejmes bil

Sannarpsskolan

Räddningstjänsten

Idrottssällskapet Halmia riktar
ett stort tack till alla som skänker
prylar Postadress:
tillloppmarknaden.
Strandvägen 18Bilprovningen
A, 302 70 Halmstad
Överskottet tillfaller föreningen
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Sannarpsskolan

Räddningstjänsten

layout distance grafisk produktion - foto roger bengtsson

NNONSBILAGA FRÅN HALMIA

SPHBUBO-.(.+-/. BMNTUBE(FMFGPO+.0(-40++++
XXX)TXFDP)TF

Konferera
i
hästmiljö!
Vi har nyrenoverade lokaler och kan

Tillbaka i Rödvitt. Efter tre år i
Superettan-klubbar har offensivspelaren Ronny Sabo återvänt
till Halmia och Örjans vall. Ett
välkommet tillskott i herrlagets
jakt på en plats i toppen av
division 2.

erbjuda faciliteter för upp till 200 personer

Välkommen
till Halmstads
största
cykelbutik

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

Statoil

Öppettider
0 – 14.00
Lördagar 10.0 0 – 18.00
ÖPPET
Onsdagar 14.0
Växjövägen

layout distance grafisk produktion - foto roger bengtsson

Onsdagar : 17.00-20.00
www.halmialoppis.se
Lördagar:
10.00-14.00

+LAMMERDAMMSGATAN    (ALMSTAD
    s LINDAUARKITEKT TELIACOM

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

• Monterat Välkomna
& körklart
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.

Kontakta Jonas Backlund eller Jeanette Nilsson 035-10 91 80
för mer information och bokning av event

Din

HERRLAGET. En populär återvändare i Halmia är Ronny Sabo,
29, som är tillbaka i Rödvitt efter tre år i Superettan med
Jönköpings Södra och Degerfors. Tillskottet innebär en
offensiv injektion
för herrlaget
upplevelse
– vårt
jobb!och den 110-årsjubilerande
Halmstadsföreningen.
– Mitt hjärta klappar starkt för Halmia, säger han.
Ronny Sabo trivs i Halmstad och solskenet på Örjans vall. Han poserar välvilligt
och drar gärna på sig den vita matchtröjan med siffran 110, som även utgör
symbol för åldern på IS Halmia, grundat
1907.
– Jag känner glädje och stolthet över att
få spela i Halmia igen, säger han.
Rödvita supportrar minns att han under
sin förra period i klubben dokumenterade
sig som en pålitlig målgörare och framspelare. Dussinet fullträffar och sex assist
blev hans individuella facit när Halmia
placerade sig fyra i Söderettan 2013.

Björn Carlsson med personal

Välkommen till Sportson Halmstad
FLYGAREGATAN 12 (WIDIK CENTER) • 035-12

Erik Dahlbergsgatan 2, 302 34 Halmstad
Tel. 035-10Vi
30kan
89 cyklar.
03 50 www.svartaornshuset.se

www.halmstadtravet.com

Därefter drog han vidare till Jönköping,
spelade två år för J-Södra och var med
om att spela upp smålänningarna i
Allsvenskan. Ifjol var klubbadressen
Degerfors IF.

Pusselbitarna föll på plats
– Säsongerna i Jönköping var lyckosamma
men jag trivdes inte lika bra hos Degerfors, fick begränsat med speltid, och
sökte mig därför tillbaka till västkusten,
förklarar han. Halmia visade intresse och
alla pusselbitar har fallit på rätt plats. Det
var även ett klubbval som gjordes med
hjärtat.

Med sina erfarenheter från Superettan
tillför Ronny både rutin och kvalitet, nog
så viktiga inslag för det unga ISH-gänget.
Redan i premiären slog han till med en
frispark där han med precision hittade
målnickaren Vuk Lugonijc. Årets första
mål gjorde Ronny när han med ett kanonskott fastställde slutsiffrorna till 3-1
mot Hittarp.
– Vi har ett intressant lag med många
talangfulla spelare. Min bedömning är
att vi är tillräckligt bra för att vara med
i toppstriden. Målet är att vinna serien,
fastslår Ronny.
Han trivs i sin nygamla hemmamiljö och
gillar Örjans vall. På läktarplats finns (alltid) hans största supportrar, föräldrarna
Ilonka och Rudolf, som följt sonens framfart från ungdomsspelare i HBK till idag.
.

Jag känner glädje
och stolthet över
att få spela i Halmia
igen

– HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IS HALMIA –

– HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IS HALMIA –
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Amanda är tänd
på fotboll – igen
DAMLAGET. Alla fotbollslag behöver målgörare. Amanda
Johnsson Haahr är en högklassig anfallare – och målspottare! Efter ett avbrott i karriären och en kort period i HBK
återvände hon ifjol somras till i IS Halmia. Seriepremiärens
avgörande 2-1-mål mot Lörby följdes upp av ett hat trick
mot Glimåkra, 3-4.
– Jag har fått tillbaka fotbollsglädjen och gillar vårt sätt att
spela, säger 21-åringen om återkomsten.

Tanka smart
Tanka lokalt

På någon av våra bensinstationer i Halmstad

Amanda Johnsson Haahrs fotbollstalang är något utöver det vanliga. Redan
som lite tjej visade hon kvaliteter och
en kvickhet med bollen som imponerade på omgivningen. Elitklubbarna fick
tidigare upp ögonen för bollbegåvningen, som inledde bollsparkande i Alets IK
och därefter Astrio.

mycket, jag tappade suget och blev less
på fotbollen samtidigt som jag kanske
ställde lite väl höga krav på mig själv.

2013 representerade hon Halmia och
spelade EM-final med F17-landslaget,
förlust mot Polen i Schweiz. Locktoner
hördes från flera allsvenska toppklubbar, som ville värva Amanda.

– Tiden i HBK hjälpte mig att få tillbaka
motivationen och jag kände att jag ville
spela på något högre nivå igen. Återkomsten till Halmia blev ett lyft. Jag är
verkligen glad att över att vara tillbaka.
Vi har en härlig sammanhållning och
det är roligt att få spela ihop med så
många unga och hungriga tjejer. Dess-

– Jo, det var ganska hektiskt där ett
tag, medger hon. Till slut blev det för

Sabbatsåret gjorde henne gott. Omstarten skedde i grannklubben men det
dröjde inte länge förrän klubbadressen
blev Halmia på nytt.

VALLÅS

Leende lirare. Amanda Johnsson Haahr, forward, har fått tillbaka motivationen och trivs med fotbollslivet efter återkomsten till IS Halmia.

utom är det en bra organisation kring
laget. Jag känner inte till så mycket om
våra motståndare i serien, men nog bör
vi ha chansen att vara med och slåss
i toppen och aspirera på uppflyttning,
säger Amanda Johnsson Haahr.

Trots sin blygsamma ålder tillhör hon
numera truppens mest erfarna spelare
och tar sitt ansvar för laget.

Spelar som sjutton
Helst vill hon spela som toppforward.
På ryggtavlan har hon siffran 17 eftersom 7:an var upptagen.

Vid sidan om fotbollen jobbar Amanda
inom lager och logistik. Hon är sambo
med Per Gulda, profil i Halmias herrlag
som förra säsongen utsågs till division
2-seriens bästa vänsterback.

– Jag försöker vara en förebild för de
yngre spelarna, säger hon.

– Sju är min favoritsiffra sedan
barnsben eftersom det var numret som
Cristian Ronaldo hade när han spelade
i Manchester United. ;-)

Vi har en härlig
sammanhållning

Tidigare storspelare
nya namn i styrelsen

FLYGSTADEN
STATIONSGATAN
Tillbaka 1. Wictoria Pålsson, före detta målvakt i damlaget, är tillbaka i Halmia
och ny styrelsemedlem.

www.psolje.se - 035-19 19 19

Tillbaka 2. Nisse
Bäckström, före detta
storback, är tillbaka i
Halmia och ordförande i
herrsektionen.

Jag tror på en ljus
framtid med både
topp och bredd

STYRELSEN. Två profiler och före detta profilstarka
spelare är glädjande nog tillbaka i Rödvitt – och har tagit
klivet in i föreningens styrelse. Det handlar om Wictoria
Pålsson, med förflutet som målvakt i damlaget, och Nils
Bäckström, tidigare backnestor och lagkapten.
Halmia fick inför det här verksamhetsåret inte bara två utan hela sex
nya medlemmar i styrelsen. Wictoria
Pålsson, rektor på Brunnsåkersskolan,
och Nisse Bäckström, fastighetsmäklare på Bjurfors, har fina fotbollsmeriter
och var under olika perioder aktiva i
föreningens två representationslag.

med och spelade hem DM-guldet till
Halmia efter finalseger mot – Astrio!
Efter sin aktiva karriär har hon ägnat
sig åt tränarsysslan i olika former
och i många år anlitats av Hallands
Fotbollförbund, som distriktsförbundskapten och målvaktsinstruktör för
spelarutveckling och tränarutbildning.

– Jag gjorde sju säsonger som
målvakt i damlaget, 1997-2003, och det
känns både spännande och intressant
att vara tillbaka i Halmia, förklarar
Wictoria, som brinner för framför allt
ungdoms- och utvecklingsfrågor.

Gammelmorfar storspelade
Hennes erfarenhet inom flick- och
damfotboll är en stor tillgång för
Halmia och föreningens ambition att
ha personer i ledningen med olika
kompetensområden och som borgar
för jämlikt tänkande.
– Mitt hjärta har alltid klappat extra
för Halmia, säger Wictoria Pålsson,
som kunde säga gammelmorfar till
legendariske storspelaren Yngve

Även om hon inledde fotbollsbanan i
BK Astrio var det i Halmia hon hade
sina mest framgångsrika år som
keeper. Redan första spelåret var hon

”Sprallis” Bengtsson, som 1932 sparkade Halmia upp i Allsvenskan.
Föddes som Halmian
Nisse Bäckström är också halmian av
födsel och ohejdad vana. Han spelade
för klubben tre-fyra säsonger, bland
annat i näst högste serien, vilket han
även gjort för Falkenbergs FF.
Ett par år runt millennieskiftet var för
övrigt hans mamma, Berit Bäckström,
ordförande i IS Halmia.
– Efter att ha hållit mig borta från
fotbollen en längre period kändes det
lockande att ta en plats i styrelsen, när
Halmias valberedning hörde av sig. Det
känns inspirerande att vara delaktig i
föreningens verksamhet och jag tror
på en ljus framtid med både topp och
bredd, säger Nisse, herrsektionens
ordförande.

Övriga nya namn i styrelsen är Sven
Estwall, Anette Håkansson, Magnus
Backe och Stefan Söderström.

– HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IS HALMIA –

KÖP BIL HOS BENDT BIL
– STÖD DIN FÖRENING

Bendt Bil
Pengen
2017

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

