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Föreningslivet
är en stor del av
vårt svenska
kulturarv

Välkommen till
Idrottsmagasin Halmstad
Vår vackra stad har inte bara en slående natur och långa stränder utan även ett rikt
föreningsliv. Se detta magasin som ett uppslagsverk över nästan alla idrottsföreningar
och scoutkårer som finns i Halmstad kommun.
För att få en bild av hur dessa föreningar ser ut och för
att ni ska få den kontaktinformation ni behöver har vi
ställt samman ett frågeformulär som föreningarna har
svarat på. Frågorna följer nedan.

1. Hur många aktiva (icke de inskrivna passiva i föreningen) medlemmar har ni?
Hur många av dessa är under 20 år?

2. Hur många ledare finns inom föreningen?
3. Vid vilken ålder kan man anmäla sig och
börja i er förening?
4. Var någonstans bedriver ni er verksamheten?
5. Kontaktuppgifter till föreningen (mejl,
telefon, webbadress till hemsidan).
Eftersom antalet aktiva medlemmar självklart varierar
över året ska dessa siffror ses som ungefärliga.

Trots att engagemanget kring idrottens verksamheter
är något vi ska vara stolta över är även kulturen en stor
del av Halmstads kärnfrågor och framförallt oerhört betydelsefullt för våra ungdomar. På två uppslag hittar ni
information om alla instrument och de estetiska verksamheter som Kulturskolan bedriver.

För att ge er en paus mitt i all information har vi tagit
pulsen på några av Halmstads starkaste personligheter
och eldsjälar som Margareta ”Maggan” Ek, Thomas Petersson och ordföranden för hundraåringen HBK. Förutom det kommer du även kunna läsa om polisens satsningar för ungdomar, nätmobbning och dyka ner i några
av de sporter som Halmstadmänniskor har utmärkt sig
i. Ulrika på Bokia tipsar er även om några klassiker för
ungdomar och vuxna som alltid ligger rätt i tiden.

Hoppas på en trevlig läsning och att ni kan
hitta en aktivitet som passar just dig!

Föreningslivet
är en stor del av
vårt svenska
kulturarv
Riksidrottsförbundet (RF) skriver på sin
hemsida att ”Idrotten, Sveriges största
och mest levande folkrörelse, innehåller
allt: spänning, skratt, gråt, underhållning. Den skapar hälsa, målmedvetenhet, laganda och mycket mer. Idrotten lär
oss att kämpa, att vinna med värdighet
och komma igen efter en förlust.
I vår kommun är föreningslivet både mångsidigt och
brett och du kan på Halmstads kommuns hemsida ta del
av de föreningar som idag finns registrerade.
Det magasin du nu håller i din hand är en ”analog” sammanställning av föreningslivet i Halmstads kommun. Du
kan läsa den som förströelse och eller använda den som
ett uppslagsverk över aktuella föreningar. Men se gärna
magasinet som en beskrivning över den fantastiska företeelse föreningslivet utgör då den skapar grunden för
”den sociala ekonomin” och dess framstående effekter.
Den sociala ekonomin bygger på ett synnerligen omfattande ideellt arbete som sker dagligen, året runt.
Därför påstår jag att föreningslivet är en av de viktigaste
kuggarna i vårt samhälle, men kanske allra viktigast är
det för barn och ungdomars utveckling och fostran. Genom engagemang och aktivering skapas naturliga mötesplatser. Halmstads föreningsliv är rikt med många verksamheter inom flera områden. Kommunen har genom en
lång rad av ekonomiska satsningar på ”föreningsanpassade” anläggningar skapat förutsättningar för alla och en
var att kunna hitta en förening och ledare som intresserar, attraherar och stimulerar till ett aktivt föreningsliv.
Men ingen förening är bättre än vad dess medlemmar
gör den till och till största del utförs det ideella arbetet
av en utomordentligt stor mängd eldsjälar som var och
en är, som jag kallar dem, en äkta ”vardagshjälte”. En vardagshjälte är för mig en person som gör skillnad i vardagen för en eller flera andra människor.

Kommunchef Fredrik Geijer

I Halmstad uppmärksammas några av dessa fantastiska
människor i samband med ”Halmstads eldsjälar”!

I Halmstad har vi en stor mängd av föreningsaktiviteter som utförs på den yttersta idrottsliga elitnivån, för
den som av olika skäl inte är föreningsmedlem kan flera
gånger i veckan få uppleva det som RF beskriver ovan
genom att stödja föreningens verksamhet och utövare på
plats. Det som vi ännu inte lyckats fullt ut med i Halmstad är att attrahera och engagera dem som ännu inte
funnit sig till rätta i föreningslivet om hur skoj och stimulerande det kan vara att delta ”från sidan”.

”Varför inte passa på och besöka
någon av de föreningar som finns
i magasinet och bilda dig en
uppfattning, visa ditt engagemang
och var med du också och gör
skillnad i vardagen!”
Fredrik Geijer/kommunchef

G A N T. C O M

Brogatan 8 • Tel 035-21 54 54 • www.martenssons.se

Innehåll
Inledning					2
Ledare					3
En komikers liv				10				
Psykisk ohälsa hos unga ökar		

14		

Föreningsinformation			18
Amerikansk fotboll/Badminton/Bandy/Basket/
Bordtennis/Bowling/Cykling/Dans

Föreningsinformation			22
Fotboll/Friidrott

En pigg hundraåring			

26

Föreningsinformation			32
Golf/Gymnastik/Gym & styrketräning/
Handboll

Den digitala gymnasten			

36

Kulturskolan					44
En dramalogs berättelse			

48

Föreningsinformation			50
Hästsport/Innebandy/Ishockey/Kampsport/
Kanot/Klättring/Konståkning

Leif Nilsson och karaten 			

58

Sensei Sixten ”Sigge” Lindqwist		

59

Nätmobbning				64
Föreningsinformation			66
Motorsport/Orientering/Rodd/Scoutkårer/Segling/
Simning/Skateboard/Skytte/Tennis/Volleyboll/Övrigt

Polisen och ungdomarna			

76

Ulrikas boktips				78

UTGIVARE: ZE REKLAM
REDAKTÖR: ANNA STRANDBERG
FOTO: FELICIA AHLEFELDT-LAURVIG
PRODUKTION: DIGIFACTORY WEBB- & REKLAMBYRÅ
TRYCK: RUTER AB 2014

Kom ihåg att köa!
HFAB:s lägenhetskö är
öppen för alla från 16 år
Behovet av bostäder bland ungdomar är,
och kommer fortsatt att vara, stort. Därför
erbjuder HFAB möjligheten för ungdomar att
redan från 16 års ålder registrera sig i Bosök.
Tilldelning av bostad och kontraktskrivning kan
ske när den sökande fyllt 18 år.
Enklaste sättet att anmäla sig till Bosök är på
hfab.se eller med HFAB:s app.
Ladda ner HFAB-appen direkt
Med appen kan du dessutom enkelt söka bland
HFAB:s lediga lägenheter och fordonsplatser. Det
går att söka både i det område där du befinner dig
och genom din sökprofil. Med funktionen ”Sök
nära mig” får du upp lediga objekt som är närmast
dig oavsett var du befinner dig.
Appen för din smartphone eller läsplatta laddas
ner via Google Play eller App Store.

Halmstads Fastighets AB, Fredrik Ströms gata 6 • Box 147, 301 04 Halmstad Tel: 035-13 83 00 • Fax: 035-13 84 00, E-post: info@hfab.se

Smidigt, smart och säkert!
Allt fler upptäcker kollektivtrafikens fördelar. Att åka buss och tåg
med Hallandstrafiken är ett bekvämt och bekymmersfritt sätt att ta
sig från ett mål till ett annat, till exempel till kusten och havet, ett
shoppingcentrum eller till jobbet och skolan. Varje destination har
sin egen förklaring och tjusning. Läs mer på hallandstrafiken.se.

6 NYBILSMÄRKEN MED
36 OLIKA MODELLER MED ÖVER
140 OLIKA MOTORALTERNATIV!

DÄCKHOTELL 595:-/SÄSONG
ÖVER 100 TESTADE BEGAGNADE BILAR I LAGER!

AUKTORISERAD MÄRKESVERKSTAD!
Bohusgatan 1, Halmstad. Tel 035-14 42 00
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Utmed Tylösandsvägen
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En komikers liv

Thomas Petersson är för Halmstadborna en känd komikerprofil. Men med en brokig
bakgrund bland instrument och sportidoler fanns det många vägar som Röingesonen
hade kunnat gå. Vi fick träffa Thomas på hemmaplan i hans stora gula hus med
en släkting i varje hörn av utsikten.
Thomas kikar ut genom dörren och vinkar glatt när vi
kör in på gårdsplanen. När vi kommer in i det moderna
köket möts vi av en katt och puttrandet från en kaffebyggare. Glatt småpratande pilar han runt i köket, häller upp
kaffe, tar fram kakor och berättar om kvällens matkonster som ska utföras för familj och släkt. I början av 2014
fortsätter Thomas med sin hyllade föreställning ”Skadad,
inte störd”.
– Folk har varit så lyckliga och glada och gett jättebra respons på föreställningen. Den fick en fyra i Kvällsposten,
det är ju roligt, utbrister Thomas glatt.
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Thomas två första idoler var sångaren Elvis Presley och
boxaren Muhammad Ali. Som yngre spelade han fotboll
med alla grabbar från Tönnersjö. Men när han började i
Trönninges lag tyckte han att killarna där tog träningen
lite för seriöst, Thomas ville mest ha kul och sparka boll,
vilket ledde till att han efter ett tag slutade. Som 19-åring
började han med boxningen och tränade för Hais i två år.
– Vid den åldern är man egentligen för gammal för att gå
diplommatcher (diplommatcher är en minuter långa och
tre ronder). Jag var stilboxare och gillade teknik. Men det
var ju helt patetiskt. Jag hade ingen killerinstinkt.
IDROTTSMAGASIN/EN KOMIKERS LIV

Jag mötte en 16-åring i en diplommatch i Lund och han
tittade på mig med bruna, rädda rådjursögon och blottade sig gång på gång och jag kunde inte nita honom. Där
stod man böjd över en stackare och jag klarade aldrig av
att slå ner honom så det gick inte. Som boxare kan man
inte tycka synd om motståndaren hela tiden, ler Thomas.

Han erkänner att sport aldrig riktigt var hans grej och
förklarar det med att är man född med astma och torr hy
har man inga jättebra förutsättningar för att bli elitidrottare på något vis. Som person är han något av en ensamvarg vilket har gjort att stand-up har passat honom utmärkt även om han också spelar teater med andra. Den
enda idrotten som alltid har funnits med är tennisen. För
många år sedan var han med i Slöinge tennisklubb och
har gått både grund- och fortsättningskurs.
– Om man är ensamvarg är det nog så att om man själv
ger sitt yttersta, medan andra då släpar benen efter sig,
blir man förbannad. Förlorar jag har jag ingen att skylla
på och om jag vinner har jag bara mig själv att tacka. Jag
spelar fortfarande tennis och är så där halvskitdålig så
jag kan spela med nästan vem som helst. Hugg in, inflikar
Thomas och grabbar tag i en kanelbulle.

När Thomas närmade sig tjugo halkade han in på teater
och dagen efter sin första teaterkurs på ABF bestämde
han sig för att det är detta han ville göra och åkte ner
till Hais och lämnade tillbaka all utrustning. Efter det har
kulturen varit hans nya väg och sporten har fått lägga sig
i baksläpet för en plats på diverse scener. Men även ifall
astma och bristande intresse satte käppar i hjulet gjorde
även ekonomin det.
– Idag pratas det mycket om utanförskap när det handlar om idrotter som kostar men det var samma på min
tid. Som liten drömde jag om att köra Motorcross men
det var bara att fetglömma. Senare ville jag hålla på med
både ishockey och karate, som var tuffa sporter, men
utrustningen där var också alldeles för dyr så även det
var bara att glömma. Jag fick hitta andra uttryck för min
rastlöshet, vilket kanske har gjort mig till den jag är idag.
I dagsläget står det tre begagnade cross-maskiner i garaget till mig och mina barn. Men de är inte ett dugg intresserade av det, jag uppfyller bara mina egna drömmar.
Det är så typiskt min generation att köpa till våra barn
det vi själva inte hade råd med, skrattar Thomas.

Thomas barn har istället valt att rikta in sig på en mer
musikalisk linje. Båda sjunger i kör och har valt skolor
med inriktning på estetiska val. Själv har även han använt sin välkända röst till annat än att dra skämt. Som liten sjöng Thomas i kyrkokören och uppträdde som solist
på både begravningar och bröllop.
– Jag höll på med sången tills jag var fjorton, sedan kändes det lite töntigt, man ville hellre tjuvröka och hänga
med kompisar. Men Lotta Engberg sa faktiskt, lite smickrande, att jag har inte Sveriges vackraste röst men att jag
är väldigt tonsäker, ler Thomas.

Är du alltid så här positiv?
–Många frågar faktiskt mig om jag är så glad och positiv som jag verkar på scenen. Och det är jag nog för jag
tror att man påverkar det lite själv. Om man tittar på allt
krig och elände som händer i världen behöver man inte
deppa ner sig fullständigt för det, utan man kan försöka
tänka att ”tack gode gud, vad bra man har det ändå”. Sedan tycker jag givetvis att man ska försöka hjälpa till på
det sätt man kan och skänka pengar eller dylikt.

Vad tänker du om föreningslivet och
dess inverkan på ungdomar?

– Hela det här landet är byggt på föreningslivet och alla
ideella krafter. Idrotten är något jag värnar om och jag
tycker vi ska höja kommunskatten för jag tror att det är
väl investerade pengar. Själv var jag med i scouterna tills
jag fyllde tjugoett år och jag lärde mig otroligt mycket
och gick igenom en hel mognadsprocess i den scoutkåren. Dessutom finns det undersökningar som visar att
människors största rädsla är att tala inför en publik bestående av mer än två personer. Här tror jag att kulturen har kommit in och hjälpt till mycket för att förbättra
det. Det kvittar egentligen vad eller vilka föreningar som
finns, poängen är att de ger folk ett uttryck som de kan
använda sig av för att kunna kommunicera och må bra.
Har vi inte ungdomsverksamheter med alla fantastiska
människor som jobbar ideellt och engagerar unga människor kommer vi att få lägga pengar på tråkigare saker
när ungdomarna har någonstans att ta vägen och kanske hamnar snett. Otroligt många unga sitter på oerhört
mycket kreativitet som de behöver få utlopp för så det
måste få kosta lite att styra in ungdomar på rätt spår.

Musiken har i övrigt fått ta en en stor plats i Thomas liv,
även om det har varit något flyktigt. Han har testat att
spela de flesta instrumenten utom blockflöjt. Poängen
var att han ville kunna ackompanjera sig själv när han
sjöng. Det började med piano för att raskt gå vidare till
fiol. När han började med mandolin för att senare lära
sig fiol fick han ont i fingrarna och sökte sig vidare och
hamnade i en dragspelsgrupp.

– Det tyckte jag var kul men när min lärare slutade
gjorde jag det med. Efter det kom jag till gitarr. Nu ska
det bli fart och rock n’ roll tänkte jag. Men där skulle vi
hålla på med klassiskt fingerspelsplock och hur tråkigt
är inte det? Så jag kan faktiskt ingenting och det är ju
lite synd. Jag hade gärna velat slänga fram ett dragspel
på midsommar och spela låtar men då måste man ju öva
och lära sig dem och det har jag inte ork till. Livet är för
kort. Även om jag gillar att testa nya saker så trivs jag
bäst med att göra saker som jag känner att jag behärskar
till fullo, skrattar Thomas.

Thomas Petersson
Ålder: 51 år
Bor: Röinge, Halmstad
Familj: Sambo och två barn
Gör: Komiker

Halmstads stadsnät
- Det självklara valet!

Halmstads stadsnät bygger vår tids IT- infrastruktur. Genom att fiberansluta
hushåll, företag och offentlig verksamhet så utgör Halmstads stadsnät en
viktig samhällsnytta i Halmstad kommun.
I fjol kunde fastighetsägare i bland annat Oskarström,
Nyatorp, Trönninge, Haverdal, Vilshärad, Simlångsdalen och Harplinge bli anslutna till Halmstads stadsnät.
I år fortsätter arbetet med att fiberansluta fler orter i
Halmstad kommun. Några orter som planeras för fiberanslutning under våren 2014 är bland annat Stenhuggeriet, Furet, Gamletull, Mickedala, Slättåkra, Görvik och
Sandhamn. Berörda fastighetsägare har fått ett avtal
hemskickat som ska returneras till Halmstads stadsnät.

Det är inte bara kapaciteten som blir bättre när du
ansluter dig till Halmstads stadsnät utan det finns även
stora pengar att spara för den som kan köpa bredbandsuppkoppling via ett öppet stadsnät. Enligt Post- och telestyrelsen (PTS) ligger priserna 20-30 procent under vad
de stora bredbandsoperatörerna tar i sina rikstäckande
erbjudanden. Granskningen från PTS om mobiltelefoni
och bredband visar att det skiljer nästan en hundralapp
i månaden för abonnemang på 100 Mbit/s.

Fiberutbyggnaden är ett samspel mellan invånare,
företag och offentlig förvaltning. När Halmstads stadsnät
bygger ut i ett villaområde så erbjuds samtliga företag i
området en anslutning. I andra fall är det företagen som
skapar förutsättningar för att bygga ut till villorna i närheten. Om du är intresserad av att få fiber till ditt område
går du in och gör en intresseanmälan på: www.halmstadsstadsnat.se. Det är på hemsidan som vi mäter hur
stort intresset är innan vi planerar en fiberutbyggnad i
ett område. Om du är fastighetsägare och vill skapa förutsättningar för dina hyresgäster är fiber en bra investering i din/dina fastigheter. Fastighetsägare och företag
kan kontakta Jonas Bonnedal på Halmstads stadsnät för
ett affärsförslag på: jonas.bonnedal@halmstad.se.

Halmstads stadsnät är ett helägt dotterbolag inom koncernen Halmstad Rådhus AB. Sedan 2010 har bolaget
byggt ut fibernätet i Halmstad kommun utan att vara
skattefinansierade. Halmstads stadsnät är ett snabbt
växande bolag och i nuläget är det 19 st som arbetar med
allt från planering av byggnation av nätet och jourverksamhet med drift av nätet, till marknadsföring och ekonomi. Halmstads stadsnät är ett lokalt bolag med kontor
i Halmstad.

Fiber till hem och företag

Högre kapacitet till bättre pris

Det moderna samhället bygger på att vi snabbt och
säkert ska kunna utnyttja våra kommunikationsmöjligheter inom Internet, TV och Telefoni. Allt fler tjänster
levereras via bredbandet och det ställer högre krav på
leveranssäkerheten och bandbredden. Den tekniska utvecklingen går snabbt och redan idag kan vi se att säkerhetslarm, videoövervakning och sjukvård i hemmet är
tjänster som efterfrågas på marknaden.
Halmstads stadsnät är ett öppet nät som erbjuder stor
valfrihet för dig som kund. När du köper tjänster i vårt
öppna nät så får du den kapacitet på tjänsten/tjänsterna
som du beställer av våra tjänsteleverantörer. Gå gärna in
och jämför med andra tjänsteleverantörer som levererar
utanför stadsnätet för att se om de verkligen uppnår den
kapaciteten som utlovas.

Halmstads stadsnät finns där du bor

mecs.se

Halmstads stadsnät
– Det självklara valet!

Vill du också ha
fiber till din villa?
Anmäl ditt intresse på
www.halmstadsstadsnat.se

Psykisk
ohälsa
hos unga
ökar

En fysisk skada kan synas eller igenkännas hos den breda massan. Tyvärr ter
sig Sveriges nya folksjukdom inte riktigt
på samma överskådliga sätt. Framförallt
ungdomar och unga vuxna idag mår psykiskt dåligt och antalet ökar för varje år.
Det viktigaste för allmänheten är att se
tecknen, försöka hjälpa och, framförallt,
ta det på allvar. Samhällets prestationskrav har blivit för mycket för vår kommande generation.
Ungdomspsykiatrin (UPM) i Halmstad tar emot ungdo-

mar mellan 16 och 25 år som söker för psykiatrisk vård.
Sedan januari 2013 har antalet ökat med cirka 15-20
procent. Året innan dess var ökningen desamma. Vi träffade sjuksköterskorna och psykoterapeuterna Kristina
Svensson och Roland Metz. De berättar om en skiftning
i åldrarna på de ungdomar som kommer in. För några
år sedan var de flesta runt 19-21 år gamla, idag har det
krupit ner till 17-18 år. Julia Wollin på Ungdomsmottagningen i Halmstad bekräftar detta och säger att hon
framförallt ser en ökning bland 14-åringarna.
– Många söker för ångest och deppighet men vi stöter
även på ungdomar som kämpar med bland annat bipoläritet och tvång, berättar Kristina Svensson.
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– Vi har även märkt att många kommer till oss idag för

IDROTTSMAGASIN/PSYKISK OHÄLSA HOS UNGA ÖKAR

att reda ut ifall de har ADHD och i de allra flesta fall har
de rätt och blir diagnostiserade, flikar Roland Metz in.

”Enligt Roland och Kristina är
en stor orsak till ångest bland
annat det ständigt accelererande
tempot i samhället”

Många ungdomar känner hopplöshet inför att komma
in i vuxenvärlden. Flera känner sig stressade efter att
de har gått ut gymnasiet och har stora svårigheter att
få jobb, vilket i sin tur omöjliggör eget boende. Många
mister hoppet att kunna klara sig själva, vilket i hög grad
är drivande för depression. Idag ställs allt högre krav på
unga. Skolorna har mindre resurser och Kristina berättar att det är alltför vanligt att ungdomar först i mitten av
gymnasiet får dyslexidiagnos bekräftad (UPM utreder
inte dyslexi) vilket har gett dem problem i skolan som
hade kunnat lösas mycket tidigare.
Det handlar väldigt mycket om yta i dagens samhälle.
Ungdomarna jämför sig mycket med folk i sin omgivning
och ser hur andras ”perfekta” liv visas upp på sociala medier. Känner du att du inte passar in börjar du grubbla.
Alla vill höra ihop och känna sig inkluderade. Känslan av
att få vara med är oerhört viktigt, berättar Roland. Dessutom är det ett hårdare klimat i dagens skolor med ett
tuffare språk och det är tydligt att många ungdomar inte
pallar längre. De flesta skolor har också de senaste åren
fått stadigt minskade resurser både vad beträffar undervisning/lärare och skolhälsovårdspersonal.

Till ungdomsspykiatrin kommer lika delar killar och tjejer. Roland och Kristina har några tips till föräldrar på
indikationer att hålla utkik efter och vad man kan göra
om man oroar sig för att ens barn eller ungdom är i riskzonen.

på Halmstads ungdomspsykiatriska mottagning kämpar
redan med näbbar och klor inför risken att de inte längre
kommer finnas kvar som den instans de är idag.

•

– Det är jätteviktigt att inte blanda de frågor som ofta tas
upp på ungdomsmottagningen, exempelvis p-piller och
kondomer, med den typen av problematik som vi möter
här på ungdomspsykiatrin, slår Roland fast. Vi vet att
ungdomar generellt inte söker till vårdcentraler och det
är jätteviktigt att kunna fånga upp dem nu. Det är så lite
som krävs för att det ska gå snett. Rent samhällsekonomiskt borde detta vara i beslutshavares bästa intresse.

•

•

Notera ifall ditt barn har blivit mer passivt eller börjat dra sig undan.
Var vaksam på ifall det har skett förändringar i deras kost, sömn eller humör.
Vissa reagerar med ilska och blir mer
irritabla. Andra märks det mer på deras
impulsivitet och oförmåga att slutföra
något eller att komma igång med saker.

Vad aldrig rädd för att ta upp ämnet och prata med era
ungdomar om ni märker förändringar i deras beteende.
Man ska aldrig vara rädd för att råka sätta igång ett tankemönster utan det är alltid bra ifall ungdomar känner
att någon bryr sig om dem och frågar hur de mår. Även
om man inte märker av några problem är det bra att vara
observant och hålla sig informerad om hur barnen har
det och vad de gör eller har för intressen. Även skolan
behöver göra mer och vara mer observanta på ungdomars beteende. Många faller mellan stolarna och i dagens skola där eleverna förväntas ta mer eget ansvar kan
det bli för svårt för elever som inte har den kapaciteten.

– Ingen skulle ta ordet nedläggning i sin mun utan istället skulle den officiella förklaringen vara att uppdraget
kommer läggas på grannverksamheter som ungdomsmottagningen, suckar Kristina.

Redaktionens anmärkning

I januari 2014 tillkännagav våra politiker att i slutet av
februari ta det formella beslutet att lägga över UPM:s
uppdrag på Ungdomsmottagningen. Detta innebär i
praktiken en nedläggning av verksamheten, då inga resurser (personal, pengar och kompetens) följer med
uppdraget.

– Självklart är det svårt för lärare med tanke på de stora
klasserna vi har idag att hålla sig välinformerad om alla
elever. Men att tidigt uppmärksamma avvikelser eller
problem hos elever så de kan få en diagnos innan de har
ägnat flera år i skolan är en oerhörd hjälp, säger Roland.

– Drömmen hade varit ifall klasserna blev mindre och
det fortfarande fanns den typen av ”lätta” jobb i samhället som fanns förr för att människor med andra behov
ska kunna komma ut i arbetslivet, fyller Kristina in.
– Upptäcker man psykiskt lidande eller sjukdomar i ett
tidigt stadium kan man oftast med relativt små medel få
livet på rätt köl igen. Det blir ofta både svårare för både
individen och samhället ju äldre en människa blir, och ju
längre man haft sina besvär obehandlade. Det är ekonomiskt viktigt för samhället att den här typen av verksamhet som vi har existerar.

Bortamatch?
(Boka er bil på 035-22 72 00 eller www.sixt.se)

Men risken finns att detta kommer att bli ett problem
i framtiden. I ett protokoll från Region Halland har ett
dialogmöte med hälso- och sjukvårdsstyrelsen angående
den rådande problematiken kring budgeten presenterats. I åtgärdsplanen för 2014 års budgetanpassningar
har rutan för ungdomspsykiatriska mottagningar lämnats blank. Det finns ingen bekräftelse men personalen
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Ett kvälls- och
helgöppet
apotek på ICA!

Recept & råd

alla dagar

Vi som jobbar på Cura apoteket är utbildade
farmaceuter och apotekstekniker.
Hos oss kan du hämta ut dina recept
när det bäst passar dig.

8–22

Du hittar
oss inne på
ICA Maxi
Högskolan

Bonus med ICAs kort

Med ICAs kort får du bonus på allt utom receptbelagda läkemedel.
Dessutom har vi alltid bra korterbjudanden för dig med ICAs kort!

vi väljer bara det bästa. vad väljer du?

FÖLJ OSS PÅ

www.halmstadsfarghus.se

www.inspiratoren.se

SUZUKI. POPULÄRARE ÄN NÅGONSIN!
Suzuki är idag en av världens största biltillverkare och expert på fyrhjulsdrift och
småbilar. Under senare år har Suzuki också vuxit kraftigt på den svenska marknaden
tack vare flera nya modeller, som snabbt vunnit i popularitet. Alla byggda med japansk
kvalitet, vilket innebär att du får både driftsäkerhet och körglädje med på köpet.
Dessutom är de också utrustade och klara. Det innebär att det mesta du behöver
och vill ha för komforten och säkerhetens skull redan är inbyggt i bilen. Och i priset.
Välkommen in på en provtur eller två!

– DIN AUKTORISERADE SUZUKIVERKSTAD I HALMSTAD

Skyttevägen 39, Halmstad, Tel: 035-18 68 00, www.gpbil.se, Mån-Fre 10-18, Lör 10-13

AMERIKANSK FOTBOLL
BADMINTON

Halmstad Eagels
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:
HEMSIDA:

Halmstad Badmintonklubb
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:

KONTAKT:

BANDY/BASKET

HEMSIDA:

Badminton
350 aktiva varav 300 under 20 år
27 ledare
7 år
Söndrum-, Vallås-, Trönninge- och 		
Andersbergsskolan
035-36919, badminton@halmstad.net
www.halmstadbadminton.se

Oskarströms Bandyklubb
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:

HEMSIDA:

BORDTENNIS

Amerikansk Fotboll
30 aktiva varav 15 under 20 år
2 ledare
15 år
Kattegattskolan, Sannarps Idrottsplats
halmstadeagles@gmail.com
www.hamstadeagles.se

Bandy
70 aktiva varav 60 under 20 år
15 ledare
5 år
Strömvallen, Oskarström
och Halmstad Arena
www5.idrottonline.se/OskarstromsBKBandy/Foreningen/

Bordtennisklubben Ratic
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:
HEMSIDA:

Bordtennis
160 aktiva varav 120 under 20 år
10 ledare
Ingen åldersgräns
Ratichallen, Harplinge
035-50631, btk.ratic@hotmail.com
www.btkratic.se

Slottsmöllan • 302 31 Halmstad
Telefon 035-13 69 50

Oskarströms BMK
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:
HEMSIDA:

Halmstad Basket
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:

LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:

KONTAKT:

Basket
70 aktiva
varav 55 under 20 år
4 ledare
5 år
Andersbergshallen, Högskolehallen
och Halmstad Arena
info@halmstadbasket.se

Halmstad Bordtennisklubb
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:

HEMSIDA:
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Badminton
55 aktiva varav 41 under 20 år
9 ledare
4-5 år i föräldrars sällskap
Oskarströms idrottshall
035-64093, info@obmk.se
www.obmk.se

Bordtennis
250 aktiva varav 200 under 20 år
22 ledare
6 år
Halmstad Arena
0706-120913, 0708-347544
info@halmstadbtk.com
www.halmstadbtk.se

Varför inte ringa
Sveriges största
mäklare?
FASTIGHETSBYRÅN I HALMSTAD / 035-21 81 45 / HALMSTAD@FASTIGHETSBYRAN.SE / FASTIGHETSBYRAN.SE

BORDTENNIS

Skedala Bordtennisklubb
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:

BOWLING

HEMSIDA:

Bordtennis
53 aktiva varav 30 är under 20 år
7 ledare
8 år
Snöstorps Allmogegård
0709-855146, skedala_btk@telia.com
www.idrottonline.se/halmstad/skedalabtk-bordtennis

BK Nyhem
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:
HEMSIDA:

Bowling
47 aktiva varav 9 under 20 år
10 ledare
8 år
Rejmes bowlingcenter
0709-481660
www.bk-nyhem.se

Getinge Bowlingklubb
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:

CYKLING

HEMSIDA:

CK Bure
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:

KONTAKT:
HEMSIDA:
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Bowling
99 aktiva varav 23 under 20 år
10 ledare
7 år
Getinge Bowlinghall
035-58485
getingebowlinghall@telia.com
www.svenskalag.se/getingebowlingklubb

Cykling
110 aktiva varav 35 under 20 år
15 ledare
9 år
Galgberget, Trottaberg för MTB,
Klubblokal, Bohusgatan 5
ckbure@ckbure.se
www.ckbure.se

Bowlingklubben Hallandia
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:
HEMSIDA:

Bowling
31 aktiva varav 10 är under 20 år
4 ledare
8 år
Rejmes bowlingcenter
caman@spray.se
www.bkhallandia.se

Halmia Bowlingsällskap
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:
HEMSIDA:

Bowling
24 aktiva
5 ledare
Ingen åldersgräns
Rejmes bowlingcenter
rolf_32@msn.com
www.halmiabs.se/

Halmstads Cykelklubb
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:
HEMSIDA:

Cykling
25 aktiva varav 15 under 20 år
4 ledare
8 år, beroende på trafikvana
Oskarström
Halmstadsck@scf.se
www.halmstadsck.se

AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:

HEMSIDA:

Dans
150 aktiva varav 40 under 20 år
4 ledare
10 år
Eketånga Montessoriskolan
0705-888815
info@halmstaddansklubb.se
www.halmstaddansklubb.se

Kids Crew Halmstad Breakdance
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:

HEMSIDA:

DANS

Halmstad Dansklubb

Dans
25 aktiva barn mellan 5 och 10 år
1 ledare
5 år
Andersbergshallen
0739-599532
karimahedhli@hotmail.com
www.kidscrew.n.nu

Sportdansklubben Laxbuggarna
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:

HEMSIDA:

Dans
170 aktiva varav 120 under 20 år
16 ledare
4 år
Stockenbergsgatan 8, Halmstad
035-186302
laxbuggarna.kurs@gmail.com
www.laxbuggarna.com

035-21 54 00
www.harplingetransport.se

21

FOTBOLL

Alets IK
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:
HEMSIDA:

Andersbergs Idrottsklubb
Fotboll
200 aktiva varav 150 under 20 år
23 ledare
5 år
Alevallen, vintertid olika hallar
035-148734, kansli@alet.nu
www.alet.nu

AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:

HEMSIDA:

BK Astrio
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:

LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:
HEMSIDA:
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Fotboll
733 aktiva
varav 683 under 20 år
189 ledare
5 år
Söndrums IP
info@astrio.nu
www.astrio.nu

Fotboll
78 aktiva varav 11 under 20 år
6 ledare
8 år
Sannarps Idrottsplats
0761-176092
andersbergs_ik@hotmail.com
www.laget.se/andersberg

Getinge IF
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:

KONTAKT:

Fotboll
180 aktiva varav 150 under 20 år
28 ledare
5 år
Getinge Idrottsplats, Brovallen,
Getingehallen
gifungdom@live.se

EN BANK UTAN
KONTANTER ÄR
SOM EN SKOAFFÄR
UTAN SKOR
Valfrihet är en av det moderna samhällets viktigaste byggstenar, och den vill vi slå
vakt om. Det borde till exempel vara upp till var och en att själv bestämma om man
vill använda kort eller kontanter. Hos oss är båda betalningsmedlen lika välkomna,
även om kontanterna är och förblir en del av vår själ. Vi är ju ändå en bank.

Välkommen till en annan bank
FOREX Bank Halmstad, Storgatan 4.
Mån – Fre 9 –18, Lör 10 – 14.
www.forex.se

Hos FOREX Bank kan du öppna privatkonto, sparkonto, ansöka om lån, betala räkningar och skicka
pengar till utlandet. Dessutom är vi Nordens största valutaväxlare, men det visste du ju redan.

FOTBOLL

Gullbrandstorp AIS
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:
HEMSIDA:

Fotboll
60 aktiva varav 33 under 20 år
5 ledare
5 år
Gullbrandstorp, Gullevi
035-31909, don.persson@telia.com
www.laget.se/GAISHERRAR
www5.idrottonline.se/Gullbrandstorp
AIS-Fotboll/
		

Harplinge IK
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:

HEMSIDA:

Fotboll
60 aktiva varav 25 under 20 år
5 ledare
5 år
Tranevall
035-50540, 0733-569118
info@harplinge.nu
www.harplinge.nu

Halmstad BK
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:

HEMSIDA:

Fotboll
400 aktiva varav 365 under 20 år
70 ledare
5 år pojkar och 7 år flickor
Sannarps Idrottsplats, Örjanssvall
robert@hbk.se
eric.semb@halmstad.se
www.hbk.se

Haverdal IF
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:
HEMSIDA:

Fotboll
70 aktiva varav 30 under 20 år
7 ledare
5 år
Haverdal
035-513 90, haverdalif@hotmail.com
www.haverdalif.se

HGH
AKTIVITET:

MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:
HEMSIDA:

Fotboll (sammanslagning av Harplinge,
Gullbrandstorp och Haverdal på
ungdomssidan)
280 aktiva under 20 år
45 ledare
7 år
Tranevall, Wegeli, Gullevi
035-50540, info@harplinge.nu
www.svenskalag.se/hgh

TJÄNSTER & LÖSNINGAR

IF Centern
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:
HEMSIDA:

Fotboll
450 aktiva varav 425 under 20 år
55 ledare
4 år
Kärlekens IP
035-102910, kansli@ifcentern.se
www.ifcentern.se

OFFICE har produkter, tjänster och lösningar för
dokument & utskrifter, presentation & möten,
för alla företag.

OFFICE I HALMSTAD 035-15 29 29 www.office.se
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Vårdcentralen Hertig Knut
- med hälsan i centrum
Vi erbjuder ett brett utbud av flera olika yrkeskategorier till dig som
väljer vår vårdcentral.
Specialistläkare i allmänmedicin, barnavårdscentral, distriktssköterskor
och vaccinationsmottagning. Sjukgymnastik i moderna lokaler,
arbetsterapeut, dietist samt kurators- och psykologmottagning.

Nu finns vi även på Kärleken!
Med start den13 januari 2014 finns vi
även med en filial i bostadsområdet
Sofieberg.
I nybyggda, fräscha lokaler kommer
vi att erbjuda läkarmottagning, barnavårdscentral samt distriktssköterskemottagning.
För dig som är bosatt på Kärleken med omnejd betyder det att du har
tillgång till vårt fina vårdutbud alldeles runt husknuten.

www.regionhalland.se/vchertigknut

En pigg
hundraåring!
För Halmstad bollklubb har det varit ett
spännande och ångestladdat årsskifte
med mycket som har stått på spel. När
2013 gick in i sina sista månader låg det
tunga orosmoln över Örjans vall och Halmstadborna. Som en för tidig julklapp höll de
sig kvar i allsvenskan och kunde påbörja
jubileumsåret med flaggan i topp.
Vi träffade ordförande Göran Johansson som stolt visar
oss jubileumsboken och de många födelsedagsfiranden
som kommer att ske under året. Men mitt i festyran har
klubben även gjort en storsatsning på ungdomar och tagit fram dokumentet ”Blå tråden-Ledstjärnor”.

Hur kändes det när ni insåg att ni var kvar i allsvenskan?
– Kvalveckan var en ångestladdad period. Även ifall det
kändes som att vi hade ett, både sportsligt och mentalt,
övertag på framförallt Sundsvall är det ändå nervöst. Det
är mycket som spelar in och vi var faktiskt bara ett baklängesmål ifrån. Det var hård press på killarna men vi
redde ut det till slut och idag är vi alla oerhört tacksamma och stolta. Det känns underbart att vara kvar, särskilt
med tanke på att vi firar hundraårsjubileum.
Sagan om Halmstad BK började år 1913 då ett gäng killar, som tidigare hade kallat sin grupp för Viking, samlades för att starta en mer seriös organisation. De döpte
om sig till Halmstad Bollklubb och den 6 mars 1914 blev
de godkända av Riksidrottsförbundet som förening. Idag
hundra år senare har klubben varit med om både medoch motgångar och alla människor och supportrar som
har följt klubben genom åren ges möjlighet att fira under
hela jubileumsåret.
– På den officiella födelsedagen 6 mars har vi mottagning på Scandic hotell. Istället för en traditionell bankett
lägger vi kraften på ett riktigt kalas i sommar för våra
närmsta, de ideella krafterna, spelarna och alla andra
som hjälper till. Förutom det kommer vi att ha en tillställning under sommaren med förhoppningsvis en jubileumsmatch och en del andra aktiviteter.
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HBK:s första elva i en klassisk bild från 1914. Bakre raden fr v: Ernst Paulsson, Ivar Ausell, Arthur Claeson, Axel
Persson och Harald Wetterstrand. Mittenraden fr v: Fredrik Pettersson, Otto Holmén och Ernst Andersson. Främre
raden fr v: Carl Winberg, Axel Olsson och Thure Andersson.
Under 2013 har klubben fått ett rejält uppsving på sponsorsidan. Deras marknadsavdelningen har etablerat något som heter Stigs vänner, vilket är ett affärsnätverk som
finns i klubben. Idag är över 150 företag en del av nätverket, vilket är dubbelt så mycket som förra året. Under
året arrangerar HBK ett tiotal aktiviteter så att företag
ska få möjlighet att träffas och knyta kontakter sinsemellan. Halmstad BK har även så kallade ”medpassagerare”
(ett hundratal medlemmar) som under det ekonomiskt
tunga året 2012 sponsrade klubben från egen ficka. Därför berättar Göran att klubben ser på dessa medlemmar
som hedersgäster under kalaset.

– Vi är så oerhört tacksamma för alla som stöttar och
supportar oss, utan dem går det inte att ha en sådan här
verksamhet. Klubben mår efter omständigheterna rätt
bra även om det återstår en hel del att göra för att få
balans i ekonomin, berättar Göran Johansson. Vi har en
djärv målsättning för marknadssidan och hoppas på att
fortsättningsvis kunna lyfta den ytterligare. Vi vill även
skapa bättre förutsättningar för vår publik och hitta åtgärder för att kunna locka hit fler och vi ser gärna att
hela familjer kommer hit.
Ett annat område som klubben har jobbat med under
hela år 2013 är barn- och ungdomsverksamheten. Under ett reformarbete har riktlinjer och mål arbetats fram
på Halmstad BK:s ungdomssida, något som har utmynnat i dokumentet ”Blå tråden – Ledstjärnor.”

– Här beskriver vi vår syn på hur verksamheten ska
bedrivas och vad vi förväntar oss av våra tränare och
spelare men vi vänder oss även till föräldrarna. Vi är
väldigt stolta över arbetet och det visar vår filosofi om
hur ungdomsverksamheten fungerar från knatteåldern
till elitnivå. Ungdomarna är förenings framtid och det
viktigaste för oss är att spelare ska ha en härlig tillvaro i
föreningen under lång tid, säger Göran Johansson.

H B K
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Århundradets present till alla
som har Halmstads BK
i sitt hjärta

HBK:s Historia år för år
Jubileumsboken kommer att finnas tillgänglig för avhämtning på HBK:s kansli på örjans vall fr o m jubileumsdagen
6 mars 2014 (och givetvis även därefter). Vi har också presentkort för boken till salu på HBK:s kansli.
öppettider: vardagar kl 9–12 och 13–16.

FOTBOLL

IS Halmia
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:
HEMSIDA:

Fotboll
150 aktiva varav 120 under 20 år
20 ledare
4 år
Sannarps Idrottsplats och Örjansvall
035-127580, info@halmia.se
www.halmia.se

IF Leikin
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:
HEMSIDA:

Fotboll
252 aktiva varav 240 under 20 år
46 ledare
4 år
Sannarps Idrottsplats
035-158202, info@leikin.se
www.leikin.se

Kvibille BK
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:
HEMSIDA:

Fotboll
160 aktiva varav 130 under 20 år
30 ledare
5 år
Kvibille, Björkevi Slättevi
0706-755195, rolf.franzen@ncc.se
www.kvibillebk.se

Oskarströms IS
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:
HEMSIDA:

Fotboll
278 aktiva varav 186 under 20 år
31 ledare
6 år
Esperedsvallen, Oskarström
035-60833, ois@ois.nu
www.ois.nu

Sennans IF
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:
HEMSIDA:

Fotboll
130 aktiva varav 110 under 20 år
20 ledare
5 år
Åleds IP, Sennans IP
035-39416, kansliet@sennansif.nu
www.laget.se/SennansIF

Snöstorp Nyhem FF
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:
HEMSIDA:
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Fotboll
443 aktiva varav 413 under 20 år
76 ledare
4 år
Skedalaheds IP
035-211707, snff@telia.com
www.snff.se

Direkt
till solen
från Halmstad

FOTBOLL

Sperlingsholms IF
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:

FOTBOLL /FRIIDROTT

HEMSIDA:

Vapnö Idrottsförening
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:

HEMSIDA:

30

Fotboll
50 aktiva
4 ledare
Endast seniorverksamhet
Sperlingsholms iP
0708-395557, 0705-632503
sperlingsholmsif@gmail.com
www.sperlingsholmsif.se

Fotboll
200 aktiva varav 140 under 20 år
30 ledare
5 år
Vapnö IP, vintertid kommunala hallar
0705-830949, 035-173900
vapno.idrottsforening@telia.com
www.vapnoif.nu

Trönninge IF
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:
HEMSIDA:

Fotboll
300 aktiva varav 240 under 20 år
40 ledare
5 år
Tuvasvallen, Trönninge
035-40685, kansli@tronningeif.nu
www5.idrottonline.se/TronningeIFFotboll

IFK Halmstad
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:
HEMSIDA:

Friidrott
220 aktiva varav 140 under 20 år
20 ledare
6 år
Sannarps Idrottsplats, Kombihallen
kansliet@ifkhalmstad.se
www.ifkhalmstad.se
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Vårt motto:

sveriges bästa kött

sVenskt kött
från
city gross
med upp till 200 styckdetaljer har vi förmodligen
landets största urval av färskt svenskt butiksstyckat kött. denna veckas bästa priser hittar du här.
du kan alltid förvänta dig följande i vår köttdisk:
allt vårt färska kött är svenskt
styckas och packas i butiken, utan gas

Vi maler köttfärs tre gånger om dagen
SverigeS StörSta utbud lamm- & kalvkött

störst urVal – upp till 200 styck detaljer!
beställ köttdetaljerna som du vill ha dem
färskvarugaranti, 100% pengarna tillbaka

halmstad • stenalyckan,
stormgatan 14, tel 035-19 19 60

Öppet alla dagar
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BUTIK

GOLF

Haverdals Golfklubb

Halmstad Golfklubb
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:
HEMSIDA:

Golf
2430 aktiva varav 361 under 20 år
15 ledare
6 år
Tylösand
035-176800, info@hgk.se
www.hgk.se

Holms Golfklubb
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:
HEMSIDA:

AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:
HEMSIDA:

Golf
1491 varav 179 under 20 år
8 ledare
7 år
Haverdals Golfklubb
035-144990, info@haverdalsgk.com
www.haverdalsgk.com

Ringenäs Golfklubb

Golf
1426 aktiva varav 77 under 20 år
4 ledare
ingen åldersgräns
Holms Golfklubb, Nannarp, Halmstad
035-38189, info@holmsgk.se
www.holmsgk.se

AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:
HEMSIDA:

Golf
2180 varav 205 under 20 år
13 ledare
6 år
Ringenäs Golfbana
035-161590, info@ringenasgk.se
www.rigk.se

Tönnersjö Golfklubb
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:

HEMSIDA:

Golf
210 aktiva varav 21 under 20 år
3 ledare
6 år
Tönnersjö golfklubb
035-105582, 0706-721346
Stjernarp.11@tele2.se
www.tonnersjogolfbana.com

Gill
a
”Fa oss på
cebo
ok”

BUTIK / BILTVÄTT
UTHYRNING AV SLÄP
STATOIL GETINGE
Ekebergsvägen 35/035-58200/305 75 Getinge
VI HAR ÖPPET
Mån –fre 06.00-22.00 lör-sön 08.00-22.00
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Svenska Mästare i
charktillverkning 2012
Vi siktar på samma
placering 2014!

Vill du ha bättre
betalt för din bostad?
genom våra cirka 230 bobutiker och vårt stora kundregister har vi
tillgång till fler möjliga köpare än många andra fastighetsmäklare.
Vi hittar inte bara köpare från området där du bor utan vi hittar köpare
från hela landet. Det här ger dig möjlighet till en riktigt bra bostadsaffär
där du kan få bättre betalt för din bostad.
Besök oss i butiken, ring oss på 035-16 65 40 eller gå in på svenskfast.se/
halmstad så berättar vi mer och bokar in en tid för en kostnadsfri värdering
av din bostad!
Välkommen till Svensk Fastighetsförmedling.

halmstad LiLLa Torg SkoLgaTan 2. 035-16 65 40 svenskfast.se/halmstad

GYMNASTIK

Eldsberga Gymnastikförening
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:

KONTAKT:
HEMSIDA:

Gymnastik
200 aktiva varav 50 under 20 år
10 ledare
1 år
Eldsberga gymnastikhall och
Trönninge gymnastikhall
0733-788291, info@eldsbergagf.se
www.eldsbergagf.se

GF Gymmix Pulsen
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:
HEMSIDA:

Gymnastik
300 aktiva varav 100 under 20 år
9 ledare
2 år
Halmstad Arena, olika gymnastikhallar
0768-675335, info@gymmixpulsen.se
www.gymmixpulsen.se

GF Gnistan Gymnastik
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:
HEMSIDA:

Gymnastik
87 aktiva varav 30 under 20 år
6 ledare
4 år
Slättåkra Idrottshall
035-69069, ak.vb@hotmail.com
www.idrottonline.se/halmstad/
gfgnistan-gymnastik

Halmstad Frigymnaster
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:

KONTAKT:

HEMSIDA:

Gymnastik
433 aktiva varav 395 under 20 år
55 ledare
4 år för mintrupper, 6 år för övrigt
Gymnastikens Hus, Söndrumshallen
Andersbergshallen, Vallåsskolan
035-34207
kansli@halmstadfrigymnaster.se
www.halmstadfrigymnaster.se

Halmstad Gymnastikförening
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:

KONTAKT:

HEMSIDA:

Gymnastik
320 aktiva varav 285 under 20 år
38 ledare
3 år
Gymnastikens Hus samt olika
hallar i Halmstad
0725-145607
halmstadgf@post.gymnastik.se
www.halmstadgf.se

Halmstad RG
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:
HEMSIDA:
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Rytmisk gymnastik
30 aktiva alla under 20 år
7 ledare
6 år
Kattegattskolan och Halmstad Arena
0708-113310
www.halmstadrg.se

Vi säljer egentligen inte sängar.
Det du köper är känslan att vakna
utvilad i ett sovrum du drömt om.
Välkommen in.

Uppge

”Idrottsmagasinet”
i kassan och du får
kudde på köpet
värd upp till 500:när du köper säng!

BÄTTRE SÖMN FÖR PENGARNA
Halmstad • Kundvägen 15 - Flygstaden • Tel. 035-12 62 00 • www.sangjatten.se
Vi reserverar oss för eventuella fel. Gäller endast Sängjätten Halmstad

Den
digitala
gymnasten

När jag närmar mig dörren hörs tonerna
från musik och mjuka dunsar. En ljus röst
sprutar ut instruktioner och när jag rundar
hörnet ser jag bollar, vimplar och ringar
flyga fram genom rummet. Halmstads
RG:s (rytmisk gymnastik) flickor använder
sina kroppar till otänkbara konstellationer
med ledning av en leende Cecilia Losvik.
Cecilia Losvik började med gymnastik tidigt. Hon föddes
i Ronneby och började i Ronnebyflickorna som sexåring.
Då var gymnastik populärt bland Ronnebys unga flickor
och alla fick prova på olika delar av gymnastiken där
bland annat rytmisk gymnastik ingick.
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- Jag tyckte att rytmisk gymnastik var så himla roligt
så jag valde ganska snabbt den inriktningen. Men min

IDROTTSMAGASIN/DEN DIGITALA GYMNASTEN

tränare var ganska gammal och tyckte att den typen av
gymnastik var för svår och invecklad.
Men viljan att träna rytmiskt fanns fortfarande kvar
och med viljan spirade talangen. Därför började Cecilia
ordna egna träningar tillsammans med andra gymnaster
när hon fyllde fjorton. Då gjorde hon sina egna program
och höll i organisationen tillsammans med två andra tjejer. När hon sedan medverkade i ett Junior SM och kom
fyra fick hon förfrågningar från diverse klubbar om att
komma och träna med dem. En period åkte hon regelbundet till Landskrona med hennes föräldrar som stöttande chaufförer.
- Efter ett tag frågade världskända tränaren Ludmila
Ahlin om jag ville komma och träna för henne i Halmstad
och det ville jag jättegärna. Vid sjutton års ålder började
jag träna i SK Laxen och flyttade till Halmstad. Det kändes som dag och natt mot vad jag var van vid. Jag fick
otroligt bra träning och utvecklades jätemycket. Egentligen är sjutton ganska sent att börja satsa ordentligt
på en idrott men Ludmila var en fantastisk tränare och
gjorde även mig duktig.
Cecilia Losvik
Ålder: 44 år
Bor: Lasarettsområdet
Familj: Man och två barn
Gör: Arbetar som digital designer och
tränare i Halmstad RG

I SK Laxen hade Cecilia, förutom en bra tränare, även
sällskap av andra begåvade gymnaster som Viktoria
Bengtsson (idag Albrektsson). Under sina år i Halmstad
hann Cecilia vinna SM en gång och fick både silver- och
bronsmedaljer vid ett par tillfällen vilket gjorde att hon
höll sig i toppen i Sverige. Även utanför Sverige gjorde
hon bra i från sig och var med i både VM och EM och
representerade landslaget i flera utomlandstävlingar.
- Det var en fantastiskt roligt period men när jag fyllde
tjugotvå kände jag att jag inte kunde prestera mer och
kroppen började säga ifrån. Jag kände mig väldigt nöjd
med vad jag hade uppnått och beslutade mig för att bli
tränare, vilket jag har varit sedan dess.

Gymnastik för barn ger ofta en bred grund för alla
typer av idrotter. I klassisk gymnastik (artistisk gymnastik) handlar det mycket om styrka eftersom det ingår
mycket volter och styrkeövningar med kroppen. Rytmisk gymnastik tar mer fasta på att flickorna ska vara
graciösa och ha långa linjer vilket gör att det lutar mer
åt danshållet och påminner om balett. En annan skillnad
är att i klassisk gymnastik använder de sig av redskap
som bom och ringar medan Cecilia och hennes flickor
använder sig av handredskap som bollar, käglor, tunnband, band och rep. Men vare sig man tränar sin kropp
för att bli graciös eller stark handlar det framförallt även
om mental styrka.
- På min tid jobbade vi mycket med mental träning, vilket
är väldigt betydelsefullt. Det är mycket som kan spöka
i huvudet som kommer fram när man står helt själv på
tävlingsmattan och det kan vara små saker som gör att
man kastar fel och då kan det bli en jättemiss. Därför är
det viktigt att vara i balans och fokuserad.

Rytmisk gymnastik handlar mycket om rörlighet och
styrka i kroppen. Det kan vara svårt att töja ut sig så pass
mycket om man inte är naturligt rörlig men börjar man
i tid kan man oftast lära sig. Med detta sagt är det viktigt
att poängetra att det krävs väldigt mycket träning för att
bli bra inom denna sporten. När Cecilia kom till Halmstad tränade hon runt tjugo timmar i veckan. Flickorna i
hennes grupp tränar något mindre men lägger ändå ner
åtskilliga timmar i hallen. Anledningen till att det endast
är flickor som nämns är att det endast är flickor som håller på med rytmisk gymnastik och det finns inga EM eller
SM där killar kan delta.
- Många tjejer som håller på med sporten tycker att det
är roligt med de fina dräkterna, hur man fixar håret och
sminkar sig inför tävlingarna. Dessutom får de välja musik själva som de gör sina program till och göra många
häftiga saker där både kast, dans och andra moment ingår vilket gör att många anser att detta är en väldigt rolig
och varierande idrott att hålla på med.
Sedan 2013 finns ett nytt reglemente som innebär att

man har plockat bort några kroppssvårigheter för varje
program för att kroppen ska spara sig och istället har
det tagits in danssekvenser. Detta för att gymnaster ska
kunna hålla på längre och inte sluta för att de har skador
och ont. Idag har vi gymnaster som håller på tills de är
28-29 år. Målsättningen i Sverige är att få en högre ålder
och att gymnasterna peakar lite senare.

- Jag har inga direkta men av min idrott med skador och
dylikt. För mig har det bara varit positivt att hålla på med
gymnastik. Både att du får den fysiska biten, vilket resulterar i en välmående kropp, men också det sociala.

”Det är fantastiskt roligt att
jobba med flickorna och det är
den största anledning till
att jag är tränare”

Det är kul att se hur flickorna utvecklas och få följa dem
i livet. Jag har två grupper som jag har följt länge under
mina år som tränare och man finner fantastiskt fina
vänner på vägen eftersom man tillbringar så mycket tid
tillsammans i hallar och på resande fot. Eftersom min
dotter också håller på med gymnastik får jag även väldigt mycket tid med henne vilket är fantastiskt roligt. Jag
älskar att hålla på med gymnastik och jag ångrar aldrig
den tid jag har lagt ner på sporten.

Halmstad RG
Halmstad Rytmiska gymnastikförening bildades 2002 när SK Laxen lade ner sin gymnastiklektion. I början av 70-talet introducerades
en ny form av gymnastik i SK Laxen, nämligen
Gymnastik Modern - numera Rytmisk Gymnastik, med Eva Wirdheim som ledare. Gymnastik Modern fortsatte och Laxenflickorna
fick ytterligare framsteg med Ludmila Ahlin
som ledare. I Halland var Laxen då liksom nu
ensam om gymnastikformen.

Laxen har genom åren haft stora framgångar i
RG. Största framgångarna har Viktoria Bengtsson (Albrektsson) haft med bland annat fem
SM-guld och hon har deltagit i både EM och
VM. Viktoria har som enda svensk gymnast,
så här långt, deltagit i OS. Efter Viktoria har
flertalet andra gymnaster från klubben utmärkt sig både i Sverige och internationellt,
däribland Cecilia Losvik. Halmstad RG har
inte bara duktiga gymnaster utan också duktig domare. Ludmila Ahlin utsågs efter VM
2002 till världens bästa domare av presidenten för den internationella RG-kommittén.
Källa: Halmstad RGs hemsida
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GYMNASTIK

Harplinge GF Gymnastik
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:
HEMSIDA:

Gymnastik
140 aktiva varav 50 under 20
5 ledare
4 år
Lyngåkraskolans gymnastiksal, Harplinge
harplingegf@hotmail.se
www5.idrottonline.se/
HarplingeGF-Gymnastik/

GF Nissaflickorna
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:
HEMSIDA:

Gymnastik
470 aktiva varav 424 under 20 år
85 ledare
4 år
Olika skolor i Halmstad (se hemsida)
info@nissaflickorna.se
www.nissaflickorna.se

Söndrums Gymnastik & Idrottsförening
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:

KONTAKT:

HEMSIDA:

Gymnastik
270 aktiva varav 108 under 20 år
15 ledare
3 år
Jutarumsskolan, Hovgårdsskolan,
Bäckagårdsskolan, Hallägrahallen
0709-708987, 0707-602911
sondrumsgif@live.se
www.sondrumsgif.se

Åleds Gymnastikförening
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:
HEMSIDA:
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Gymnastik
170 aktiva varav 70 under 20 år
15 ledare
1,5 år (familjegympa)
Åledsskolan, Valhallaskolan, Oskarström
0702-414065, info@aledsgymnastik.se
www.aledsgymnastik.se

Kvibille Gymnastikförening
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:
HEMSIDA:

Gymnastik
60 aktiva + Familjegympa
8 ledare
1-5 år (familjegympa)
Kvibille- och Holms gymnastiksal
kvibillegf@live.se
www5.idrottonline.se/
kvibillegf-gymnastik

Oskarströmsgymnasterna
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:
HEMSIDA:

Gymnastik
117 aktiva alla under 20 år
14 ledare
3 år
Idrottshallen, Oskarström
0731-405000, sopo@live.se
www.svenskalag.se/
oskarstromsgymnasterna

Nordica Eko Husfärg
Inte som andra färger!

Nordica Eko Husfärg!
En färg som är mycket lätt att måla med. Den är
smutsavvisande och behåller kulören i alla väder.
Perfekt för vårt Nordiska klimat.

Good for professionals, good for you

Sennanvägen 55 • 313 31 Oskarström
Tel. 035-607 50, 608 23
Öppettider: månd-fred 8-17.30, lörd 10-13
www.axelsonosoner.se axelsonosoner@hotmail.com

Bonus när föreningsmedlemmarna
handlar på INTERSPORT
Visste du att det finns möjlighet för idrottsföreningar
att teckna samarbetsavtal med er lokala INTERSPORTbutik? Det gör att ni kan få bonus på era föreningsmedlemmars privata köp hos INTERSPORT.

Dubbel bonus är rätt bonus –
bonus till både klubb och medlem
Inte bara föreningen får bonus. Som privatperson
och medlem i Club INTERSPORT samlar man så klart
bonuspoäng för egen räkning också.
• Stötta din favoritförening och tjäna på det själv.
• Bonuscheck på 2 – 6 % av de årliga inköpen.

s i kassan!
förening när kortet dra
Bonus till medlem och

Större bonus ju mer man handlar
När medlemmarna drar sitt medlemskort i samband
med köp i butiken går 3 % direkt till föreningen, utöver
medlemmens egen bonus. Hur mycket bonus som
föreningen får beror på hur mycket medlemmarna
handlat för. Ju mer medlemmarna handlar för desto
större blir alltså bonusen.

HALMSTAD STENALYCKAN 035-172150. Vardag 10-19. Lör 10-17. Sön 11-17
www.intersport.se

VILL DU VETA MER?
Kontakta din lokala INTERSPORT-butik
eller klubbsäljare (www.intersport.se)

GYM & STYRKETRÄNING

Friskis o Svettis
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:

HEMSIDA:

Styrketräning och motionsträning
4000 aktiva varav 615 under 20 år
60 ledare
3 år (familjegympa)
Slottsmöllan och Haverdalshallen
035-101817
friskis@friskishalmstad.se
www.friskishalmstad.se

Vi har grymt bra träning!
80 pass varje vecka.
Obegränsad tillgång till
inne- och utegym.
500 fria parkeringsplatser.

Kraftsportklubben Eleiko
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:
HEMSIDA:

Styrketräning och motionsträning
80 aktiva varav 15 under 20 år
2 ledare
12 år
Amiralsgatan 6 Halmstad
0706-447316, kontakt@kk-eleiko.se
www.kk-eleiko.se
Slottsmöllan 035-10 18 17 www.friskishalmstad.se

Gilla oss på Facebook

Träningskompaniet
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:

HANDBOLL

HEMSIDA:

Halmstad Handboll
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:

KONTAKT:

HEMSIDA:
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Styrketräning och motionsträning
2000 aktiva varav 700 under 20 år
35 ledare
3 år barngrupp, 15 år pass, 16 år gym
Träningskompaniet, Flygaregatan 23
035-124444, tk@traningskompaniet.com
www.traningskompaniet.com

Handboll
790 aktiva varav 590 under 20 år
95 ledare
1 år
Halmstad Arena, Stenstorpshallen,
Örjanhallen, Alehallen m fl.
halmstadhandboll@telia.com
info@hkdrott.se
www.halmstadhandboll.se
www.hkdrott.se

Dokument
Xelent hjälper Er med allt inom dokumenthantering. Vi analyserar ditt
och dina kollegors sätt att skriva ut, skanna, kopiera och kommunicera
med dokument. Utifrån Era behov och med vår kompetens paketerar och
skräddarsyr vi en dokumenthanteringslösning som passar dig och ditt
företag bäst, både avseende funktion och pris. Vi har även lösningar till
Dig inom grafisk bransch och vill kunna leverera eget marknadsmaterial.

IT
Xelent har lång erfarenhet och hög kompetens
fokuserar Xelent på att finna en lösning för dig,
med produkten som verktyg. Vi skapar en
dynamisk lösning med flera olika typer av hostade
tjänster som ni både kan växa och minska i.

HALMSTAD

Xelent Halmstad
Ryttarevägen 5
302 62 Halmstad
Tel 035 - 17 21 10
info.halmstad@xelent.se

Telefoni
Med specialister inom telefoni levererar molnväxlar, fasta växlar och IP-växlar helt efter ditt
behov. Självklart hjälper vi er med era
abonnemang, tjänster och mest kostnadseffektiva
avtal samt levererar hårdvaran som passar bäst
för just erat användande.

Säffle
Trollhättan
Göteborg
Örby
Borås
Varberg
Falkenberg
Halmstad
Ängelholm
Kristianstad

Xelent är Sveriges snabbast växande Dokument,
IT & Telefonikedja och en av de största privatägda
kedjorna i branschen.

Vi har väldigt starka värderingar och ser i varje affär
till varje kunds unika förutsättningar för att alltid
presentera det för kunden bästa alternativet.

I en ekonomiskt ganska svajig bransch står Xelent ut
med en stabil och långsiktig ägare vars vision är att
bygga landets främsta leverantör av Dokument, IT
och Telefoni.

Xelent finns idag på 11 platser i västsverige och
växer hela tiden mot målet att bli rikstäckande.

when you challenge the oceans,
leave nothing to chance.

DATUM, 100M
SAFIRGLAS SNAF39P1
KRONOGRAF
ALARM

5 998 kr
DATUM, 100M
SAFIRGLAS SNDX54P1
PÄRLEMOR
TAVLA
Kr

5 998

TEL: 0 3 5 - 2 1 5 4 5 4
B rog . 8
www.m a rtenssons . s e

Guidad tur hos

Kulturskolan
Sjung, dansa, spela teater, skapa med färg
och form, spela ett instrument eller lär dig
känna rytmen på kulturskolan i Halmstad.
Kulturskolans frivilliga verksamhet är undervisning i bild & form, dans, drama/teater, film, musik/instrument, småbarnsrytmik, sång/kör och ensembleverksamhet.
Barn och ungdomar i åldern 0-19 år i Halmstads kommun, oavsett var i kommunen
de bor, är välkomna att söka till Kulturskolan. Undervisning sker på olika platser i
kommunen, under såväl skol-/dagtid som
kvällstid.
Rytmik i grundskolan är ett uppdrag som
ger alla grundskoleelever i förskoleklass årskurs 1 elever rytmik undervisning under skoltid. Kulturskolan har även i uppdrag åt grundskolan att se till att barnen
och ungdomarna, från förskoleklass till år
9, får kulturupplevelser genom professionella musik-, teater eller dansprogram/föreställningar, varje år.
Källa: Kulturskolans hemsida, www.halmstad.se
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Ulf Fembro öppnar dörren och smyger in. Tio flickor står
och gungar i takt till musiken och vippar huvudena från
sida till sida. Lärare Lena Lagerqvist ropar ut instruktioner och flickorna snurrar runt. Ulf tar fram sin telefon
och filmar i några minuter. På vägen ut vänder han sig
om och ler lite stolt.
– Visst är de duktiga. Jag blir lika imponerad varje gång.

Genom ett gytter av människor slingrar vi oss igenom
Kulturskolans olika gångar och går uppför trappor och
genom dörrar. Bakom varje dörr finns ett skapande, i
varje hörn ljuder musiken. Georgia Kronkvist står i ett
draperat rum med sina teaterelever, redo att börja med
nya övningar. Georgia slår dramatiskt ut med armarna
och pekar intensivt åt olika håll. Barnen flyter fram över
golvet och ställer sig i olika positioner. Improvisationen
kan börja. Vi smyger ut igen vid Ulfs sida och rektorn
kliver vant över några barn som ligger i korridoren med
fioler och andra stråkinstrument intill kroppen. Musiken
är öronbedövande när ett tjugotal barn spelare olika toner samtidigt.
–Vi ska ha en stråkkonsert i den stora salen, den måste vi
gå förbi senare! Utropar Ulf.

Ulf Fembros energi är svår att ta miste på. Sedan två år
tillbaka är han rektor på Kulturskolan. För tillfället är
det 2000 barn som deltar i den frivilliga undervisning.
Utöver det bedriver Kulturskolan rytmikundervisning
på Halmstads grundskolor, där de varje vecka når alla
6-åring och en stor del av de i första klass. Totalt når de
1800 elever, vilket är en av de största grupperna som får
ta del av samma aktivitet i Halmstad.

– Jag tror att denna satsning är en av orsakerna att Halmstad-barnen sjunger väldigt bra, skrattar Ulf. Halmstad
är känt för att ha många olika orkestrar och att vi är duktiga på stråk- och blåsinstrument. På Kulturskolan har vi
lärare med mycket stor kunnighet och föräldrar som är
väldigt engagerade i sina barns aktiviteter. Dessutom är
det kreativa enormt viktigt för barns utveckling. De barnen som kommer hit får ännu bättre förutsättningar att
klara av olika utmaningar som de möter i livet. Detta påminner mycket om idrotten, där man får ta del av gemenskapen i samhället och umgås med föräldrar och ledare.
Dessutom får man visa upp sig och sina kvalitéer när familjer och vänner kommer och tittar på uppvisningarna.

Kulturskolan ska ses som en form av skola och för de involverade är det viktigt att ungdomarna som kommer dit
lär sig saker och det är viktigt att de övar hemma för att
kunna prestera på lektionerna. Ulf Fembro ser Halmstad
som en otroligt aktiv stad där invånarna är väldigt engagerade och tycker det är roligt när Kulturskolan kan
möta familjernas krav på att ungdomarna ska få en meningsfull fritid med hög kvalité. Med cirka 250-300 evenemang runt om i Halmstad per år är det tydligt vilket
betydande inslag Kulturskolan är i Halmstads kulturliv.
Med tanke på den stora efterfrågan är det uppenbart att
det i framtiden behövs fler kulturskolor. I dagsläget finns
det långa köer och det är cirka 400 ungdomar som inte
kommer in på Kulturskolan.

- Vi är jätteglada att vi får en ökad resurs för år 2014 så
vi kan ta in fler platser. Men bekymret är att lokalerna
är lite gamla och slitna och många av dem är för små. Vi
hade önskat att vi kunde få en motsvarighet till Halmstad Arena även på kultursidan, avslutar Ulf Fembro.

Fakta om Halmstad Kulturskola
Aktiva i Kulturskolan:
2000 barn i den frivilliga undervisningen
Antal lärare:
40 stycken, motsvarar 35 heltidstjänster
Ålder då man kan börja: 6 år
Var verksamheten bedrivs:
Bryggeriet (vid Stadsbiblioteket), St Olof (vid
Sturegymnasiet), Kulturhuset (i Folkparken),
Furulundskolan (trumkår och gitarrverkstad)
samt på en rad skolor ute i de olika kommundelarna.
Kontaktuppgifter:
Halmstads Kulturskola, 035-13 98 26
Anmälan och info:
www.halmstad.se/kulturskolan
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Kulturskolans
aktiviteter

Aktivitetsinformation
Det totala antalet är barn som får undervisning under skoltid.

Instrument		
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Antal elever Totalt

Aktivitet		

Antal elever Totalt

Piano			216		
Dragspel		 9		 225
			
Gitarr			180		
Elgitarr			97		
Elbas			12		289
			
Blockflöjt		 23		
Tvärflöjt		 35		
Klarinett		 13		
Saxofon		 34		
Oboe			4		109
			
Trumpet		 31		
Trombon		 9		
Valthorn		 8		
Tuba/Baryton		
1		
Blåsgrupp		 19		
Slagverk		 62		 130
			
Violin			158		
Viola			14		
Cello			37		
Kontrabas		 22		
Suzuki			43		
Suzuki Cello		
8		
282

Solosång		 56		
Teori			0		

Summa instrument:			1035

Summa dans: 				526
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Bild & Form		
157		
Teater			93		
Film			13		
Mu-Terapi		 3		
Småbarnsrytmik
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Summa aktiveter: 			
Dans			

370

Antal elever Totalt

Balett			43		
Barndans		 25		
Dansmix		 78		
Funky Boys		
40		
Streetjazz		 70		
Jazz/Show		
236		
Dansmix Oskarström 4		
Jazz/show Oskarstr.
13		
Barnd. Osk.		
14		
Skap. Dans		
0		
Danslust		 3

Ensembler		

Antal elever Totalt		
							
The Stringers		26				
Nya Stråkensemblen 31				
Fiolgrupp, NSE		7				
Da Capo		38				
Stringendo		30				
Nybörjarstråk		37		169		
						
Symphonic Big Band 27			
Junior Band		24			
Mellanbandet		23		74		
				
Rookies		 16		 16		
					
Woodies		15				
Nybörj. Brass		8		23		
						
Vallåsorkestern		13				
						
Vallåsprojektet		57				
						
Tam Tam		0				
Trumkår		 9		 9		
				
Dragspels-ensemble 7				
						
Rock-grupp		9				
						
Nova Cantica		46				
		
Cantabile		38				
		
Prima Voce		14				
		
Mezzo Voce		21				
		
Cantarel		17				
		
Voce			15				
		
Primör			13				
		
Per Coro		23				
		
Corint			10				
		
Pre Corint		4		201

Summa orkestrar och körer: 		

578
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En
Dramalogs
berättelse
Kulturens förkämpe har återigen visat
framfötterna. Hallands kanske mest ihärdiga mångsysslare slutade efter 20 år läraryrket och grundade Dramalogen, en
kulturoas i betongdjungeln. Bekanta dig
med en aldrig vilande skaparanda som
kan komma att besöka just din skola eller
arbete inom kort.
Margareta ”Maggan” Ek är en diversehandlare i kultur.
För mig är det inte ett epitet som man får utan något man
måste förtjäna. Något man förtjänar när man som treåring ville vara en del av ett föreningsliv som inte hade
kapacitet att ta emot någon vid denna blygsamma ålder.
Tacksamt för Maggan var hennes föräldrar engagerade
och förstående föräldrar som i sin jakt efter något för
dottern upptäckte Frälsningsarméns söndagsskola. Maggan var en trogen anhängare och efter tio år med stadiga
besök såg hon sin framtid som en Frälsningssoldat. Något som hennes föräldrar tyckte var för ungt att bli vid
13 års ålder vilket ledde henne in på andra vägar. Maggans passion var lika stark när hon kom till Svenska kyrkan och blev konfirmandledare med målet att bli präst.
Men i det långa loppet var det ett faktum att Maggans och
kyrkans åsikter om hur världen fungerade och hur man
skulle agera mot och nå ut till människor skilde sig åt.
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Allt var egentligen redan förutbestämt. Tioåriga Maggan
låg i tandläkarstolen för att operera bort sina hörntänder och hänvisade tandläkaren bestämt till att göra job-
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bet snyggt. Hon hade en skådespelarkarriär att tänka på.
Med åren ändrades detta dock något, Maggans plats var
bredvid scenen och inte på den. Med stor iver gav hon
sig i kast med den ena kulturproduktionen efter den andra. Några av dem var Kulturföreningen Solen och teater
Zebra som höll hus i en gammal porrklubb vid stationen
där hon tillsammans med bland annat Hans Bärtilsson
och Peter Wahlbeck satte upp off-Broadwayshows. När
den gula byggnaden i Folkparken blev kulturhus jobbade
Maggan där i flera år med allt från utomhusteater till företagsvisningar.

För Maggan har fritiden och jobbet alltid gått ihop. Det
är en livsstil och ett jobb man aldrig är ledig från. Under
åren fick Maggan två barn som fick hänga på karusellen
och integrerades i kulturlivet. På 80-talet uppmärksammades det utvidgade behovet av kultur i skolan och estetiska program på gymnasium skapades med ett fåtal
platser runt om i Sverige. Tillsammans med andra kulturarbetare kämpade Maggan för att få inriktningen till
Halmstad och snart nog startades en tvåårig yrkesutbildning med teaterinriktning på Sannarpsgymnasiet.
Maggans goda vän fick jobb utomlands, slutade sin tjänst
som teaterlärare och tjänsten föll på Maggan. Efter en utvecklingsprocess hamnade till slut det estetiska treåriga
programmet på Sturegymnasiet där gymnasiets första
rektor Lars Bergman hade stora planer för de estetiska
inriktningarna och dess lokaler. Arbetet som gjordes då
resulterade i Mediteket, en av Sturegymnasiets kärnbyggnader. Eleverna kan tacka Maggan för strukturen eftersom hon fick tillåtelse att sitta med arkitekterna och
rita upp byggnaden.

–Jag hade precis varit utomlands och sett en pjäs av Shakespeare och jag ville ha en rund och mobil teaterlokal. I
det tipptoppmoderna och ändamålsenliga huset har jag
jobbat med mellan 250-300 olika projekt under 20 år,
säger Margareta Ek.

Ett av alla projekt på Sturegymnasiet var Teater Dynamo
där eleverna tog ut teatern i samhället och gjorde så kal�lade skarpa jobb. Många ville anlita gruppen och pengar
rullade in som eleverna kunde använda till att få in föreläsare, åka på studieresor och annat som främjade deras
utveckling. Men trots drömtillvaron där kulturen fick
färga utbildningen och Maggan fick jobba med det hon
älskar mest började två heltider ta ut sin rätt. Tillsammans med kommunrådet Susanne Åkerlund började hon
diskutera hur man kunde ta steget fullt ut och få ut kulturen i samhället som stöd för hur vi interagerar och pratar
med varandra. Ungefär här skapades Dramalogen.
– Vi ville ha en industrilokal som vi kunde göra vad vi
ville med så det skulle passa våra ambitioner. Efter fyra
aktiva månader har vi redan fått in 30 jobb, berättar
Maggan.

Dramalogen är en kulturbank för samhällets olika delar.
Idag finns det 15 kommunanställda unga konstnärer
som under sina två första månader hade en introduktionskurs och efter det har sju månader som de jobbar
för Dramalogen som kulturarbetare. Vart jobben är placerade är oerhört brett och de besöker allt från vårdhem
och företag till skolor där de pratar om allt från hur man
gör när man söker jobb, sexualitetsfrågor till kommunikationsproblem. Alla som arbetar har olika bakgrund
inom kulturen som dans, film, musik och tv. Allt för att
hitta något som passar alla. Kravet är att beställaren
måste vara medveten om vad problemet är och vad hen
vill ha hjälp med. Maggan tycker att ska demokratin
kunna fortleva måste vi kunna prata och göra problemen
synliga.
– Förutom att jobba här på Dramalogen har vi även gästspel, musiker och föreläsare som kommer hit och har
föredrag för dramalogerna och allmänheten, säger Maggan. Många som jobbar här håller även på med egna projekt. Tanken är att dramalogerna ska lära sig att stå på
mer än ett ben och utveckla olika talanger för att kunna
försörja sig som kulturarbetare. Några av de som jobbar
här kommer att gå vidare till scenskolan eller rakt ut i
yrkeslivet och vissa kommer att stanna i Halmstad med
sina företag.

Dramalogen kommer inte att rekrytera femton personer
per år utan kommer att ligga kvar som en paraplyorganisation dit små företag kan komma och få hjälp och råd.
De kommer även att ha introduktionskurser på två månader som man kan söka till om man är kulturarbetare
och under 30 år.

– Drömmen är att Dramalogen ska leva kvar som begrepp och använda kulturmänniskor som redskap ute i
samhället, säger Maggan.

Redan som liten såg Maggan sig som vuxen och på samma nivå som alla andra. Denna något okonventionella
tanke har funnits kvar under hela hennes liv.

– Börjar man dela upp folk i enbart åldrar har man blivit
för gammal. Vi når alla en emotionell ålder av sjutton år
och efter det är det bara erfarenhet som färgar oss. Jag
jobbar nästan helst med unga människor och tar del av
deras kreativitet och ifrågasättande. Jag trivs med det.
Sedan tio år tillbaka lever jag med Peter Bengtsson och
driver tillsammans med honom FuRiEFiLM. Just nu gör
vi mycket barnprogram för UR och SVT, berättar Maggan
och tar sig en slurk kaffe.

De bor i ett jättestort hus utanför Laholm med stor trädgård och massa djur. Peter Bengtsson är just nu aktuell i
Trädgårdskampen på SVT.

- Jag och Peter gör allt tillsammans hela tiden och då genomsyrar kulturen vårt liv vare sig vi målar, skapar film
eller är ute i trädgården.

Plötsligt studsar dramalogen Hampus Carlsson in i ateljén där vi sitter. Han är som en explosion av färger och
börjar ivrigt diskutera ett projekt med Maggan som
snabbt tar upp tråden och kommer med åsikter. Vi lämnar Maggan till det hon gör bäst och vandrar ut från en
drömfabrik i en oansenlig industrilokal.
– Man får gärna komma förbi och se vad vi gör och ta en
kopp kaffe eller en tallrik soppa på tisdagar, säger Maggan innan vi går och i mitt huvud är jag redan där på mitt
nästa besök.

Fakta om Margareta Ek
Ålder: 54 år
Bor: Ysby, by utanför Laholm tillsammans med
Peter Bengtsson
Gör: Regissör, pedagog, barnprogramsproducent,
allkonstnär, projektledare på Dramalogen
Dramalogens adress: Stockenbergsgatan 7,
Halmstad, www.dramalogen.se, 0706-061969

HÄSTSPORT

Gullbranna Hästförening
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
HEMSIDA:

Hästsport
34 aktiva varav 26 är under 20år
2 ledare
3 år
Gullbranna
www.gullbrannahastforening.se

Halmstad Fältrittklubb
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:
HEMSIDA:

Harplinge Ridklubb
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:
HEMSIDA:

Hästsport
207 aktiva varav 117 är under 20 år
6 ledare
6 år (på-ridning för alla åldrar)
Harplinge ridklubb
035-57016, info@harplinge-rk.n.se
www.harplinge-rk.n.se

Hästsport
420 aktiva varav 200 under 20 år
20 ledare
4 år
Mickedala Ridhus
035-121570, hfk@live.se
www.halmstadsfältrittklubb.se

Mahults Rid- och körsällskap
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:
HEMSIDA:

Hästsport
40 aktiva varav 20 under 20 år
4 ledare
Ingen åldersgräns
Simlångsdalens Stuteri
0709-542786, lena.lc@live.se
www.mahultsrk.se

Freight Sweden

DHL Storage Halmstad
- Din Lokala Lagerpartner!
Lagerservice – Omlastningar – Kundservice – Transportlösningar
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AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:

Hästsport
189 aktiva varav 90 under 20 år
10 ledare
7 år
Rk Styringe Stall
0731-571407, rkstyringestall@spray.se

Simlångsdalens Ryttarförening
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:

HEMSIDA:

Skedala Ridklubb
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:
HEMSIDA:

Hästsport
60 aktiva varav 30 under 20 år
20 ledare
Ingen åldersgräns
Skedala samhälle
035-44511, elisabet-granrot@spray.se
www5.idrottonline.se/
SkedalaRK-Ridsport

Hästsport
50 aktiva varav 20 under 20 år
Ingen åldersgräns egen häst/ponny
Simlångsdalens Ryttarförening
0703-788646
simlangsdalensryttarforening@hotmail.se
www.s/r/f.net

HÄSTSPORT

Ridklubben Styringe Stall

Stall Österby Ridklubb
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:
HEMSIDA:

Hästsport
160 aktiva varav 126 under 20 år
3 ledare
3 år
Österby mellan Åled och Oskarström
073-7837615
www.stallosterbyrk.weebly.com

Tönnersa Ridklubb
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:

STARTÅLDER:

BYGG & SNICKERI
ELINSTALLATION

PLATS:

KONTAKT:
HEMSIDA:

Hästsport
39 aktiva varav 29 under 20 år
Medlemmar använder sig av tränare som
passar just dem bäst inom föreningen
Ingen åldersgräns
Tönnersa, Eldsberga, Tönnesjö
och Trönninge
tonnersaridklubb@gmail.com
www.tonnersaridklubb.se

PORTAR
RENOVERING INNE/UTE
UTERUM
KÖK & BADRUM
www.elbygghjalpen.se
0709-55 77 97
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INNEBANDY

Eldsberga Innebandy Klubb
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:
HEMSIDA:

Innebandy
120 aktiva alla under 20 år
17 ledare
6 år
Trönninge skolan
0704-718411, info@eldsbergaibk.se
www.eldsbergaibk.se

Halmstad Innebandyklubb
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:

KONTAKT:
HEMSIDA:
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Innebandy
369 aktiva varav 310 under 20 år
50 ledare
2 år
Halmstad Arena, Öster, Söndrum,
Oskarström och Åled
035-129960, hibk.kansli@swipnet.se
www.halmstadibk.com

Fyllinge Innebandyklubb
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:
HEMSIDA:

Innebandy
110 aktiva varav 60 under 20 år
12 ledare
7 år
Fyllingehallen
0735-052770, info@fyllingeibk.se
www.fyllingeibk.se

Kustens IF
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:

KONTAKT:
HEMSIDA:

Innebandy
300 aktiva varav 250 under 20 år
40 ledare
5 år
Haverdalshallen och
Gullbrandstorpshallen
info@kustensif.se
www.kustensif.se

AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:

HEMSIDA:

Ishockey
320 aktiva varav 250 under 20 år
65 ledare
4 år
Halmstad Arena
035-133390, 035-133360
kansli@halmstadhockey.se
www.halmstadhockey.se

ISHOCKEY

Halmstad Hockey

Sannarps HC
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:

Ishockey
43 aktiva varav 8 under 20 år
10 ledare
4 år
Halmstad Arena
035-12 24 70, info@sannarpshc.se
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DOP KYRKA GEMENSKAP NATTVARD BÖN SÅNG GLÄDJE KÄRLEK GUD VILA HOPP VÄLSIGNELSE
LUGN JESUS ANDAKT BE BIBEL GUDSMÖTE VIGSEL EFTERTANKE RO LJUS EVIGHET LJUSBÄRARE
KONFIRMATION BEGRAVNING SAMTAL TRÄFFAR KYRKKAFFE GEMENSKAP TRÖST FÖRTROENDE
BESÖK TYSTNADSPLIKT SOPPLUNCHER NÄRVARO STÖD BESÖKSGRUPP ÖPPENHET OMSORG TRO
KATASTROFHJÄLP INSAMLING KÖRSÅNG KONFIRMANDER BESÖK PREDIKAN MUSIK BIBELGRUPP
ALFAGRUPPER TRO ÖPPEN FÖRSKOLA KONSERT FÖRSKOLA UNDERVISNING MÖTESPLATSER LJUS

Välkommen till Martin Luthers- och
S:t Nikolai församlingar
tel 035-282 20 00 - www.svenskakyrkan.se/halmstad
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KAMPSPORT

Hais
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
HEMSIDA:

Boxning
60 aktiva varav 50 under 20 år
7 ledare
10 år
Halmstad Arena
www.haisbox.se

Halmstad Boxningssällskap
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:
HEMSIDA:

BK80
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:

Brottarklubben Allians
Brottning
40 aktiva alla under 20 år
5 ledare
4 år
Gärdesgatan 2, Oskarström
0701-478291, evacjohansson@telia.com

AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:

HEMSIDA:

Halmstads Fäktsällskap
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:
HEMSIDA:
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Boxning
80 aktiva varav 50 under 20 år
6 ledare
6-7år
0739-934022
halmstadboxningssallskap@hotmail.se
www.halmstadboxningssallskap.se

Fäktning
52 aktiva varav 28 under 20 år
3 ledare
7 år
Halmstad Arena
Rosen_robert@hotmail.com
www5.idrottonline.se/
HalmstadsFS-Faktning

Brottning
60 aktiva varav 45 under 20 år
7 ledare
5 år
Halmstad Arena
0702-916881,
Andersbengt41@hotmail.com
www.svenskalag.se/brottninghalmstad

AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:

KONTAKT:
HEMSIDA:

Aikido
24 aktiva
7 ledare
12 år
Linehedsskolans idrottshall och
Halmstad Arena
0708-475314, info@halmstadaikido.se
www.halmstadaikido.se

Halmstad MMA
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:
HEMSIDA:

MMA
120 aktiva varav 20 under 18 år
3 ledare
15 år
Ultimate Gym
035-101300. johan@ultimatetraining.se
www.ultimatetraining.se

Halmstad Karate Academy
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:
HEMSIDA:

Karate
70 aktiva varav 40 under 20 år
4 ledare
7 år
Kvarndalsvägen 6 (Flygstaden)
0735-133111, goran@everydaymagic.se
www.halmstadkarateacademy.se

KAMPSPORT

Halmstad Aikido klubb

Halmstad Muay Thai
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:

HEMSIDA:

Thaiboxning
270 aktiva varav 141 under 20 år
15 ledare
7 år
Ultimate Gym
035-101300
halmstadmuaythai@hotmail.com
www.ultimatetraining.se/om-ultimate/
halmstad-muay-thai/

OFFICIELL LEVERANTÖR:
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Välkommen in och hitta din favorit
bland våra många modeller!

www.tvåhjulsmästarna.se

Brogatan 30, Halmstad
035-21 01 17 | www.levin-nilsson.se
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KAMPSPORT

Jiujitsuklubben Seisin
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:

HEMSIDA:

Jiujitsu
120 aktiva varav 50 under 20 år
10 ledare
7 år
Ljungbyvägen 40
0705-137671, 035-149610
benny.ericsson@telia.com
www.jkseisin.se

Kung Fu Bac Phai i Halmstad
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:

Kung Fu
25 aktiva alla under 20 år
3 ledare
5 år
Halmstad Arena
035-215573

Judoklubben National
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:
HEMSIDA:

Judo
100 aktiva varav 70 under 20 år
14 ledare
7 år
Slottsmöllan, ingång Friskis och Svettis
0708-188689, judo@slottsmollan.se
www.jknational.se

Shogun Jujitsu Halmstad
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:

HEMSIDA:

Jujistu, Iaido, kravmaga
84 varav 13 under 20 år
13 ledare
10-15 år beroende på gren
Halmstad Arena
035-133492
monicalindberg2@hotmail.com
www.shogun-jujitsu-halmstad.
webnode.se/

Shogun Jujitsu Oskarström
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:

KONTAKT:

HEMSIDA:

Jujistu
45 aktiva varav 32 under 20 år
7 ledare
7 år
Oskarström, Hantverksgatan 2
Lidhult, Bryggaregatan 34
0722-073967, 0733-739460
renshi@sverige.net
www.shogun.se

Zendokai karate
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:
HEMSIDA:
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Karate
167 varav 83 under 20 år
16 ledare
8 år
Träningslokal, Österängsgatan 50
dojo@zendokai.se
www.zendokai.se

Solklart & stilsäkert
Moogio har allt inom solskydd och fönsterinredning, både
inomhus och utomhus. Kom in till butiken så hjälper vi dig
att hitta det du söker. www.moogio.se
Markiser
Persienner
Rullgardiner
Plisségardiner
Lamellgardiner

Moogio Halmstad
Stellan Mörnersgata 2
035-10 05 20
Mån-fre 10-18
Lör 10-14

Då, Nu,
Framtiden
Lokalproducerad vattenkraftsel
från Lagan och Nissan.

Leif
Nilsson
och
karaten

En charmerande ägare och försäljare på
arbetstid, svartbältad karateälskare på
fritiden. Mårtenssons ägare Leif Nilsson
möter oss i ett blänkande rum fyllt med
vackra reklamskyltar och klockor. I vit
dräkt och ett välanvänt, svart bälte mitt
i all glans får vi ta del av Leifs två världar.
När Leif Nilsson flyttade till Halmstads centrum 1976
fanns det få gym och färre träningsalternativ än vad det
finns idag. Men karate var på tapeten och sporten var korad som en av de häftigare sysselsättningar att hålla på
med.

- Karate var en jättetuff sport och jag blev en entusiastisk
anhängare. Men efter ett par aktiva år tog det plötsligt
slut när familjen utökades och de bestämde sig för att
flytta. För sju år sedan ville Leifs artonåriga son börja
träna karate och tjatade på sin far att följa med. När sonen efter ett tag slutade hade Leif fått blodad tand och
har fortsatt att träna sedan dess.
– Jag har alltid tränat i samma klubb. När jag började var
Zendokai den enda klubben som fanns och än idag är
den störst i Sverige.
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Leif berättar att han ser karaten som en grundträning
där man får både kondition och smidighet men även en

IDROTTSMAGASIN/LEIF NILSSON OCH KARATEN

allsidig träning för hela kroppen. De använder inga tyngder vilket resulterar i att muskel- och ledskador, vilket
ofta förekommer inom exempelvis fotbollen och andra
sporter, är ytterst ovanligt.
– Vi brukar säga att vi inte får fler skador än vad man får
av att spela schack, säger Leif med ett leende.

Förutom bra träning påpekar Leif också vilket bra skydd
det är att träna kampsport. Man kan försvara sig om någon skulle försöka antasta en och på köpet känner man sig
tryggare i sig själv. Dessutom finns det ingen åldersgräns,
alla är välkomna, och man tränar på sina egna villkor.
Den äldsta som för tillfället tränar i ZendoKais dojo är
75 år gammal.

Men även en stor andel barn är medlemmar. Det finns
många indikationer på att barn med koncentrationssvårigheter i skolan har stor nytta av att träna karate.

Namn: Leif Nilsson
Ålder: 61 år
Bor: Halmstads Centrum
Yrke: Ägare av Mårtenssons Ur & Guld
Tränar: Karate i klubben ZendoKai
Familj: Fru och tre barn

– Det är en sport för alla samhällsklasser. När vi stiger
in i dojon har alla samma dräkter och samma värde.
Dessutom är det en underbar social gemenskap. Vi sitter
och fikar efter träningen innan alla går tillbaka till sina
vanliga liv. Men framförallt är det självklart rent fysiskt
som det är bra träning. Jag har haft problem med ryggen
men så länge jag håller på med träningen håller den sig
i schack. Det är verkligen en sport som jag kan rekommendera, avslutar Leif.

Sensei
Sixten”Sigge”
Lindqwist

net. Trots delade meningar om när och varifrån karaten
kommer är man överens om att det är en mycket gammal
sport och livsstil. Karaten är väldigt allsidig och du tränar alla muskler och leder men jobbar även mycket med
andning och den mentala biten.

– Den typen av karate som vi håller på med i Zendokai är
inte en farlig sport eftersom vi inte får träffa motståndaren med våra slag. Vi är cirka 175 stycken aktiva varav 40
procent är tjejer. Under fem tävlingar i år har deltagare
från vår dojo vunnit 104 medaljer, säger Sixten stolt. Vi
är en väldigt aktiv klubb och har deltagare som tävlar i
landslaget. Vi tar alltid väldigt många guldmedaljer på
alla tävlingar vi åker på.

”Karaten för mig är en livsstil och varje
morgon åker jag till dojon och tränar. Jag
kommer att fortsätta med det tills jag dör
och jag hoppas att jag lever länge.”

Klubben Zendokai karate riktar in sig på
Shotokan karate och är en av Sveriges
äldsta karateklubbar. 1965 grundade Roy
Andersson klubben i Halmstad. Sixten
Lindqwist har varit med sedan andra halvan av 70-talet och är idag chefsinstruktör
på Zendokai.
Han har 5:e dan (dan är hur man räknar de olika graderna på svarta bälten) vilket är det högsta någon innehar i hans dojo. Sixten har även internationell licens som
domare, instruktör och examinator, vilket gör att han får
bedriva verksamheten enligt Japans regelverk. Zendokai
tillhör JKA, vilket är världens största organisation inom
karate med ursprung från Japan. Sixten försöker årligen
att åka till Japan för att lära sig från de bästa och få fler
influenser.
- Japaner föds i dojon och för dem är karaten en livsstil.
Själv håller jag på cirka 40 timmar i veckan med karaten,
berättar Sixten.

Sixten är 67 år och hävdar att man håller sig frisk genom
att hålla på med träningen. Men innan han blev Halmstads karate-ikon var han en popmusiker på 60-talet
som spelade i Halmstadbandet Jean Lundéns. När Sixten
slutade med musiken kände han att han ville göra något
annat. Eftersom många av hans vänner höll på med karaten fick även han upp ögonen för sporten. Sjömannen
Roy Andersson tog karaten till Sverige efter att ha upptäckt Shotokan Karate under sina resor till Asien. Karaten utvecklades mycket under 70- och 80-talet i Sverige
men egentligen handlade det inte om karatens utveckling utan om att instruktörerna fick mer kunskap i äm-

IDROTTSMAGASIN/SENSEI SIXTEN “SIGGE” LINDQWIST
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KANOT

Halmstad Kanotklubb
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:

KONTAKT:

KLÄTTRING

HEMSIDA:

Bygg & Anläggning
Industri & Lager
Miljö & Avfall
Ring oss!
035-17 18 19

Halmstad Klätterklubb
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:

PLATS:
HEMSIDA:

KONSTÅKNING

Kanot
40 aktiva varav 15 under 20 år
3 ledare
Ingen åldersgräns men simkrav 200 m
Lämplig ålder att börja är 9-10 år.
Klubbhus Åbrinken, Örjans Vall
035-108720, 070-564 52 92
kansli@halmstadkanot.com
www.halmstadkanot.com

Klätterklubb
160 aktiva varav 60 under 20 år
20 ledare
Organiserad träningsgrupp 10 år annars
ingen åldersgräns
Slottsmöllan
www.hkk.nu

Halmstads Konståkningsklubb
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:

HEMSIDA:
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Konståkning
110 aktiva alla under 20 år
9 ledare
3 år
Halmstad Arena
0736-561486
halmstadskonstakningsklubb@hotmail.se
www5.idrottonline.se/
HalmstadsKK-Konstakning/

Bridgestone
Slangen som alla älskar har nu blivit
ännu bättre. Smidig slang med
extremt bra böjningsradie och nötningsbeständighet. Kan levereras i
metervara eller färdigmonterad med
skalfria kopplingar. Finns i lager för
omgående leverans.

Slangen för de
tuffaste kraven!
Användningsområden
Grävmaskiner Skogsmaskiner,
Truckar mm

Bridgestone top of the line för de
tuffaste miljöer där bara det bästa är
bra nog. Andra pratar om att sätta
nya standarder! Vi har dem redan.

Slå en signal så berättar vi mer,
framtiden är redan här!

+46 (0) 35 13 08 00 . info@flexit-hydraulics.se . www.flexit-hydraulics.se

HEDIN BIL I HALMSTAD
HUR SMART SOM HELST!

VÄLKOMMEN IN TILL OSS PÅ
HEDIN BIL I HALMSTAD!
Vi är en fullserviceanläggning som säljer personbilar, transportbilar och tunga lastbilar av märkena Mercedes-Benz,
Nissan och Kia samt begagnade person/transportbilar. Vi kan
även hjälpa Dig eller ditt företag med finansiering via Hedin
Bil Finans. Vi servar och reparerar och säljer tillbehör och
reservdelar till de märken vi säljer.

Orkangatan 1, 300 04, Halmstad
035-17 61 00. www.hedinbil.se
Öppet 08.00-18.00, lör. 10.00-14.00
sön. 12.00-15.00

Välkommen

till vår
butik!

Vallås

Halmstad • Tel 035-17 15 50
ÖppeT kl 7–22

www.ica.se/vallas

GÖR ETT
LÖNANDE BESÖK I
ETT AV SVERIGES
STÖRSTA
GOLV, MATT &
TAPETVARUHUS

www.mattcenter.com

Nätmobbning
Mobbning på nätet är ett lika allvarligt
problem som mobbning i de vardagliga
miljöerna. Kanske till och med värre eftersom anonymiteten och spridningen gör
det enklare för angriparna än när de står
framför sina offer. Dessutom har frizonen i
hemmets trygga vrå försvunnit i och med
att mobbaren ständigt är närvarande i telefonen och datorn.
Undersökningar som har gjorts visar på att nästan femtio
procent av ungdomarna har blivit kränkta på nätet och
att de känner sig otrygga i den miljön. Antimobbningsorganisationen Friends har tillsammans med författaren
Johanna Nilsson givit ut boken ”’Gilla’ hata horan”, som
handlar om nätmobbning och dess konsekvenser. Vi har
pratat med Johanna Olofsson på Friends om nätmobbning och hur man ska bete sig på internet.
Johanna Olofsson är projektledare för Friends avdelning
Schysst på nätet. Runt år 2005 uppmärksammades att
kränkningar på nätet hade blivit ett större problem i
och med att sociala medier blev vanligare. I första hand
har den icke-vinstdrivande organisationen kontakt med
skolor, både elever och lärare. 2012 gjordes en satsning
angående nätproblematiken, vilket bland annat resulterade i en nätrapport (rapporten finns att hitta på Friends
hemsida) om kränkningar på nätet där siffrorna tydligt
visar att många blir utsatta.
– Det är viktigt att vuxna engagerar sig i frågan och tar
problematiken med kränkningar på nätet på allvar, säger
Johanna Olofsson.

om ganska lika saker på nätet och i det vanliga livet och
där har vuxna människor mer erfarenhet och kan komma med bra synpunkter. Man ska egentligen inte göra
någon skillnad på de olika världarna, det är bara en annan plattform, säger Johanna Olofsson.

Den största skillnaden på internet är anonymiteten men
samtidigt är den fysiska utsattheten mindre. Mobbning
förekommer där människor umgås och riskerna ökar ju
större sammanhang och grupperingar som finns. Enligt
undersökningens siffror upplever fler och fler ungdomar
att de känner sig utsatta på internet men det finns inga
siffror på att mobbningen generellt ökar utan att det har
bytt plattform. Därför bör möten på internet och de fysiska mötena hänga ihop och inte särskiljas.
– Det vuxna kan göra är att visa intresse för barn och
ungdomars liv på internet. Om du visar intresse för vilka
dina barn umgås med på internet och inte bara i skolan
är chansen stor att de kommer till dig när det uppstår en
situation på internet som de skulle göra om det hände
i skolvärlden, säger Johanna Olofsson. Dessutom är det
bra att prata om hur man är schysst på nätet och hur viktigt det är. Även när det har hänt något på internet ska
barn veta att de kan komma till vuxna och berätta. Barn
ska inte känna att det är deras ansvar utan att de även på
internet såväl som i vanliga livet ska kunna söka sig till
vuxna för att få hjälp och att vi då ska kunna hjälpa dem.
Även om man känner sig okunnig är det ganska lätt att
få en någorlunda uppfattning om hur de sociala relationerna fungerar på internet. Det viktigaste är att låta internet bli en del i det vardagliga samtalet med barn och
unga. Det bästa vi som vuxna kan göra för att förebygga
är att visa intresse för barn och ungas liv på nätet, prata
om hur man ska vara mot andra och visar att vi finns där
om något väl händer, avslutar Johanna Olofsson.

I och med rapporterna har Friends och även allmänheten, fått mer kunskap om nätproblematiken och frågan
har debatterats och diskussionen har blossat upp. Men
fortfarande finns det mycket mer som kan göras och mer
kunskap att få om nätkränkningar.

– Lärare kan hjälpa till att förebygga genom samtal och
diskussioner på skolorna, men även föräldrar kan också
hjälpa till genom att prata hemma om hur man ska behandla varandra på nätet, säger Johanna Olofsson. Om
alla gör sin bit kommer det att ge resultat.

Med alla digitala plattformar som finns tillkommer också
olika användningsområden och hanteringssätt som man
måste sätta sig in i. Det blir lättare för vuxna att vara med
och påverka om de vet hur dessa ser ut och hur de fungerar.
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– Man behöver inte vara expert utan främst handlar det
om det sociala agerandet. I det långa loppet handlar det

Friends
Friends är en icke vinstdrivande organisation som startades 1997. Den är framförallt en utbildningsorganisation men riktar även in sig på rådgivning och forskning.
Friends har kontor i Umeå, Stockholm, Göteborg och
Malmö. Källa: Friends och Friends nätrapport 2013

Kom ihåg att köa!
HFAB:s lägenhetskö är
öppen för alla från 16 år
Behovet av bostäder bland ungdomar är,
och kommer fortsatt att vara, stort. Därför
erbjuder HFAB möjligheten för ungdomar att
redan från 16 års ålder registrera sig i Bosök.
Tilldelning av bostad och kontraktskrivning kan
ske när den sökande fyllt 18 år.
Enklaste sättet att anmäla sig till Bosök är på
hfab.se eller med HFAB:s app.
Ladda ner HFAB-appen direkt
Med appen kan du dessutom enkelt söka bland
HFAB:s lediga lägenheter och fordonsplatser. Det
går att söka både i det område där du befinner dig
och genom din sökprofil. Med funktionen ”Sök
nära mig” får du upp lediga objekt som är närmast
dig oavsett var du befinner dig.
Appen för din smartphone eller läsplatta laddas
ner via Google Play eller App Store.

Halmstads Fastighets AB, Fredrik Ströms gata 6 • Box 147, 301 04 Halmstad Tel: 035-13 83 00 • Fax: 035-13 84 00, E-post: info@hfab.se

MOTORSPORT

Getinge Motorklubb
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:
HEMSIDA:

Motorsport
60 varav 45 under 20 år
10 ledare
När man kan cykla
Getinge Börsingabanan
0707-735367, mberith@hotmail.com
www.getingemk.se

MC Klubben Hallandia
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:

KONTAKT:

ORIENTERING

HEMSIDA:

Halmstad Orienteringsklubb
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:

KONTAKT:
HEMSIDA:

Orientering
300 aktiva varav 70 under 20 år
35 ledare
7 år
Galgberget, Tylösand, Skedalaskog
och Tönnersjö
035-210903, kansli@halmstadok.se
www.Halmstadok.se

Oskarströms Orienteringsklubb
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:

RODD

HEMSIDA:

Halmstad Gymnastik & Roddförening
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:
HEMSIDA:
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Orientering
37 aktiva varav 10 under 20 år
15 föreningsfunktionärer
6 år
Oskarström, Klubbstugan Hökatorpet
035-62123, stig.nilsson@logica.com
www.oskarstromsok.se

Rodd
45 aktiva varav 25 under 20 år
10 ledare
10 år, simkunnig 200 m är ett krav
Nissan vid Örjansvall
035-211334, halmstadrodd@telia.com
www.halmstadrodd.nu

Motorsport
120 aktiva varav 50 under 20 år
6 ledare
4-5 år
Släggarpsbanan mellan Simlångsdalen
och Åled
035-39865, mckungdom@hotmail.com
www.mckhallandia.com

Orienteringsklubben Lindèa
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:

KONTAKT:
HEMSIDA:

Orientering
125 aktiva varav 36 under 20 år
20 ledare
6 år
Getinge, Slöinge, Asige, Heberg,
Gullbrandstorp och Haverdal
035-54617, bernt.larsson1@tele2.se
www5.idrottonline.se/
default.aspx?id=174475

VÅRA FYRA KNEP

FÖR LÄGRE

PRISER!

1
2
3
4

STORA INKÖP. LÄGRE PRISER! ICA skapades för
att ge dig lägre priser. Vi på ICA köper in varor
tillsammans. Det sänker ICA Maxis inköpspriser.

EGNA VAROR. LÄGRE PRISER! ICAs egna varor
är en viktig del av ICA Maxis sortiment. Det ger
dig lägre priser.
MÅNGA VAROR. MYCKET BILLIGT! ICA Maxi har
ett enormt sortiment av olika varor. Det betyder
också att vi har jättemånga lågprisvaror, och då
menar vi jätte, jättemånga.
STÖRRE VOLYM. LÄGRE PRISER! På ICA Maxi säljer
vi stora volymer av varor. Stormarknad är effektivt
– och ger ännu lägre priser.

Öppet alla dagar

7–23

Cura apoteket har öppet 8–22 alla dagar

Kristian IV väg 3. Tel: 035-16 55 00.

SCOUTKÅRER

Eldsberga Tönnersjö Scoutkår
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:
HEMSIDA:

Scoutkår
30 aktiva varav 23 under 20 år
7 ledare
8 år
Eldsberga och Tönnersjö
0738-218334, info@etscout.se
www.etscout.se

Halmstad NSF Scoutkår
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:

HEMSIDA:

Scoutkår
200 aktiva under 20 år
7 ledare
Ingen åldersgräns
Granatvägen 4 och ute i naturen
0732-746082
Frida.engdahl@nsf.scout.se
www.nsf.scout.se/halmstad

Gullbrandstorp Scoutkår
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:
HEMSIDA:

Scoutkår
70 aktiva varav 50 under 20 år
15 ledare
8 år
Scoutstuga, Styrdals gård, Gullbrandstorp
info@gtorpscoutkar.se
www.gtorpscoutkar.se

Halmstads Östra Scoutkår
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:

HEMSIDA:

Scoutkår
84 aktiva varav 67 under 20 år
17 ledare
8 år
Litorinavägen 13 (Snöstorp)
035-186413
hok@halmstadscout.se
www.alltid-redo.se

Oskarströms Scoutkår
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:

HEMSIDA:

Scoutkår
12 aktiva varav 6 under 20 år
2 ledare samt 4 funktionärer
8 år
Bergsgatan 8, Oskarström
0733-527352, 035-49463
oskarstromscout@hotmail.com
www.oskarstrom.scout.se

Nu är det lätt
att hitta en
ledig parkering
i centrum.

Söndrums Scoutkår
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:

HEMSIDA:

Scoutkår
82 aktiva varav 55 under 20 år
12 Ledare
7-8 år
Svanhallavägen 11
035-35602
info@sondrumsscout.se
www.sondrumsscout.se

Välkommen till våra p-hus!
TEKNIK- & FRITIDSFÖRVALTNINGEN
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VI KAN VITVAROR!
Ända sedan Neil Armstrong tog sina
första steg på månen har Sjöholms
i Halmstad hjälpt människor att
finna det dom söker när det gäller
hushållsmaskiner.
I vårt sortiment finns allt från påsen till
den outslitliga Electrolux-dammsugaren
från -74 till den senaste ultramoderna
rostfria kaffemaskinen från Jura.
Leverans och installation av dina nya
hjälpredor och bortforsling av dina gamla
trotjänare fixar vi till en ringa summa lika
proffsigt som resten av affären.
Gör som så många gjort genom åren,
besök oss och köp en liten eller en
stor produkt till ditt hem.

Vi lovar att göra allt vi
kan för att göra dig nöjd!
Välkommen!

Det bästa vi vet
är när energisnåla
och fina vitvaror i
olika färger hittar
rätt ägare!

BÅSTAD

FALKENBERG Sjöholms

HALMSTAD Sjöholms

ÄNGELHOLM Kökspunkten

Entré Båstad (vid Willys), Stenhusvägen 13 A
Tel: 0431-18500
E-post: bastad@elon.se
Vardagar 10-18, Lunch 13-14, Lördag 10-14

Söderbro Center, Nygatan 64
Tel: 0346-16820
E-post: falkenberg@elon.se
Vardagar 10-18, lunch 13-14, Lördag 10-13

Söndrumsvägen 29
Tel: 035-211257
E-post: halmstad@elon.se
Vardagar 10-18, Lördag 10-14

Klippvägen 2
Tel: 0431-18500
E-post: angelholm@elon.se
Vardagar 10-18, Lördag 10-14

SEGLING

Halmstads Segelsällskap
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:

SIMNING

HEMSIDA:

Haverdalsstrands Segelsällskap

Segling
350 aktiva varav 30 under 20 år
6 ledare
8 år
Småbåtshamnen söder i Halmstad
035-217653
halmstads.segelsallskap@telia.com
www.hss1910.nu

Simföreningen Aquariet
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:

KONTAKT:
HEMSIDA:

AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:
HEMSIDA:

Segling
40 aktiva varav 20 under 20 år
10 ledare
9 år
Båtabacken, Haverdal
0700-667233
www5.idrottonline.se/
HaverdalsstrandsSS-Segling/

Simklubben Laxen

Simning
300 aktiva varav 280 är under 20 år
12 ledare
Babysim
Habiliteringen, Actic simhallsbadet samt
Halmstad Arena
0703-805705, info@aquariet.se
www.aquariet.se

AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:

KONTAKT:
HEMSIDA:

Simning
3004 aktiva varav 2740 under 20 år
120 ledare
Babysim
Simstadion, Furulundsbadet,
Getingebadet, Halmstad Arena
035-103550, info@sklaxen.se
www.sklaxen.se

SPARA 20%





PÅ ALLA


GARDEROBER!













Just nu!
JUST NU! - 20% PÅ ALLA GARDEROBER!

Skjutdörrar skapar bättre plats och ger bättre boendeglädje. Speciellt om du
kan anpassa skjutdörrarna till rummets utseende. Detta får du hos kitchn`s
individuella anpassning. Oavsett vilken skjutdörrslösning du väljer, så
erbjuder vi 20% rabatt. Ta några mått och titta in, så hittar vi en lämplig
lösning tillsammans med dig.
PASSA PÅ OCH BESÖK OSS! VÄLKOMMEN!



20%  på  alla  garderobe
KITCHN HALMSTAD - RYTTAREVÄGEN 4 - 302 62 HALMSTAD - 035-15 73 15
ÖPPETTIDER: MÅN-FRE: 12.00-18.00, LÖR: 11.00-15.00

Skjutdörrar  skapar  bättre  plats  och  ger  bättre  boendeglädje.  
anpassa  skjutdörrarna  till  rummets  utseende,  detta  får  du  ho
anpassning.Oavsett  vilken  skjutdörrslösning  du  väljer  så  erbj
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ALLT ELLER INGET



AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:

KONTAKT:
HEMSIDA:

Skateboard
196 aktiva varav 122 under 20 år
7 ledare
Ingen åldersgräns
Halmstad Arena Skatepark och
Slottsmöllans Skatepark
035-2651070, piccolo_18@hotmail.com
www.halmstadskateboardklubb.se

Halmstad Bågskytteförening
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:

KONTAKT:
HEMSIDA:

Skytte
50 aktiva varav 35 under 20 år
5 ledare
7 år
Vallåsskolans aula, Hems anläggning,
Kristinehed
035-211963, mats.fehrman@telia.com
www5.idrottonline.se/
HalmstadsBF-Bagskytte/

I16/LV6 Skytteförening
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:
HEMSIDA:

Skytte
36 aktiva varav 22 under 20 år
6 ledare
7-9 år
Landalasjön, Galgberget
0703-445056, c.normann@telia.com
www.i16skytte.com

Slättåkra Skytteförening
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:

KONTAKT:

Skytte
34 aktiva varav 10 under 20 år
6 ledare
7 år
Luftgevärshall, Slättåkra Bygdegård
Skjutbanan, Oskarström (Lövhult)
035-62342, 0709-707245
slattakraskytteforening@gmail.co

Breareds Ungdomsskytteförening
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
HEMSIDA:

Skytte
57 aktiva varav 35 under 20 år
8 ledare
8 år
SIF:s lokal ”Mejeriet” i Simlångsdalen
www.IdrottOnline.se/breareds uskf

SKATEBOARD/SKYTTE

Halmstad Skateboardklubb

Halmstad/Snöstorp Skytteförening
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:

Skytte
28 aktiva varav 25 under 20 år
4 ledare
7 år
Lufthallen, Nitaregatan 7
0702-617923, 0735-334837
g.steen@hotmail.se, jeppan_1@live.se

Kvibille Skytteförening
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:

Skytte
40 aktiva varav 15 under 20år.
8 ledare.
7-8 års ålder
Kvibille Skyttepaviljong
035-39623
kvibilleskf@outlook.se

Veinge-Eldsberga Skytteförening
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:

HEMSIDA:

Skytte
40 aktiva varav 20 under 20 år
7 ledare
6 år
Stjernarps skjutbana, Västkustägg m fl.
035-42028
Veinge.eldsberga.skf@telia.com
www.idrottonline.se/halmstad/
veinge-eldsbergasf-sportskytte
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TENNIS

Getinge Tennisklubb
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:

KONTAKT:

VOLLEYBOLL

HEMSIDA:

Tennis
150 aktiva varav 70 under 20 år
12 ledare
7 år
Getinge tennisbanor, Getingehallen och
Slöinge tennishall
getingetennisklubb@gmail.com
www.getingetennisklubb.org

Söndrums TK
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:

HEMSIDA:

Tennis
500 aktiva varav 350 under 20 år
10 ledare
5 år
Söndrumshallen inomhus och utomhus
035-377 70
kansliet@sondrumstk.se
www.sondrumstk.se

Hylte/Halmstad Volley Bollklubb
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:

KONTAKT:

HEMSIDA:

Volleyboll
169 aktiva varav 105 under 20 år
12 ledare
7 år
Sturehallen, Högskolehallen och Halmstad
Arena och Örnahallen, Hyltebruk
0345-17791, 0706-714883
eva.alberti@hyltevolley.se
www.hyltevolley.se

Crendo Fastighetsförvaltning AB
utför förvaltningstjänster på entreprenad
Vi tillhandahåller ekonomisk och administrativ förvaltning,
reparationer, arbeten inom vitvaru, ventitation, el, snickeri
samt fastighetsskötsel.
Våra kunder är privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar,
industri, kommun och kommunägda bolag.

www.crendo.se
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SÖNDRUMSHALLEN
HALMSTADS RACKETCENTER

Här hittar du!
14 st badmintonbanor
12 st tennisbanor

6 st inomhus och 6 st utomhus på grus

3 st squashbanor
Innebandyplan

Boka tid!
035 - 376 01
www.sondrumshallen.se

Racketshop-Cafeteria-Bastu

Vi är en webb- &
reklambyrå som
bygger smarta,
snygga & funktionella hemsidor
som sökmotorerna älskar!
Pssst! Vi har gjort
Magasinet du just nu läser...

Ring oss! 035-177 330 . www.digifactory.se

Glöm inte att du
kan bli miljonär
i kväll!

Trafikkiosken . Stora Torg

ÖVRIGT

HGIF
AKTIVITET:

MEDLEMMAR:
LEDARE:
PLATS:

KONTAKT:
HEMSIDA:

Simlångsdalens IF
Verksamhet för funktionshindrade Boccia, Bowling, Fotboll, Innebandy m fl.
140 aktiva
20 ledare
Kattegattskolan, Östergårdskolans,
Rejmes Bowlinghall och Simhallen
leif.andersson43@gmail.com
www.idrottonline.se/
halmstad/iftrehjartan

AKTIVITET:

MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:

KONTAKT:
HEMSIDA:

Steninge GoIF
AKTIVITET:
MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:
KONTAKT:

Flersektionsförening - orientering,
fotboll, längdskidåkning, rullskidor m fl.
250 aktiva varav 130 under 20 år
25 ledare
4 år
Breareds IP, Skedala Park, Sannarp,
Långhulten, Galgberget m fl.
simlangsdalensif@live.se
www.simlångsdalensif.se

Träningsklubben Fri Puls

Gymnastik, bordtennis
24 aktiva varav 9 under 20 år
4 ledare
6 år
Steningeskolan
0730-558550
gaibert_larsson@hotmail.com

AKTIVITET:

MEDLEMMAR:
LEDARE:
STARTÅLDER:
PLATS:

HEMSIDA:

Lättpass, fyspass, boxning,seniorpass,
styrke- och konditionspass m fl.
140 aktiva varav 10 under 20 år
4 ledare
13 år
Getingeskolan, Getingehallen,
Friluftsbadet i Getinge m fl.
www.tkfripuls.se

Båge: silhouette

N YBAK AT ÄR ALLTID GODAST!

Spana in säsongens alla nyheter!
Nu har vi fyllt butiken med säsongens bågar. låt dig
inspireras av läckra former, färger och mönsterbilder. Välkommen!
Hos oss får du kompetens, valfrihet och omtanke.

logotype
Stellan Mörners Gata 6 . Ring oss! 035-10 94 90
Adress: XxxxxxxxxxXxxxxxxxxXxxxxxxxx
tel: XxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxx

S v e r i g e S S t ö r S ta b u t i k S äg d a o p t i k e r k e d j a . w w w. k l a r S y n t. S e
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ONLINE HAR
ALDRIG SMAKAT
GODARE ÄN NU

10% RABATT på alla smörgåstårtor
& tårtor i webbutiken!
Använd rabattkupongkod: tårtorx2
Gäller fram till 31 dec, 2014. En beställning per kund. Varje dag bakar våra
duktiga bagare och konditorer goda
smakupplevelser. Välkommen!

Fredsgatan 8, tel: 035-12 08 53
paulssonskonditori.se

Har du mod och kunskap
att rädda ett barns liv?
VET DU VAD DU SKA GÖRA om ett barn sätter något i

halsen eller riskerar att drunkna? I Anticimex utbildning
HLR barn får du kunskap om hur du praktiskt genomför
hjärt- och lungräddning på barn 0-1 år och uppåt, samt
hur du kontrollerar livstecken och hanterar luftvägsstopp.
De anatomiska skillnaderna mellan vuxna och barn gör
att tillvägagångssättet skiljer sig något åt.
VÅRA UTBILDNINGAR LEDS av brandmän och/eller

brandskyddsledare som alla är behöriga instruktörer i
hjärt- och lungräddning enligt HLR-rådets riktlinjer.
Vi anordnar även platsanpassade utbildningar.

Vill du veta mer? Gå in på www.anticimex.se
eller kontakta oss på 035-299 57 00.

Låt oss på
Anticimex
hjälpa dig!
VI PÅ ANTICIMEX I HALMSTAD kan

Utökade
telefontider
från 1 februari
2014, vardagar
7.00- 18.00!

hjälpa dig
och ditt företag eller förening med tjänster
inom områdena arbetsmiljö, brandskydd,
byggnadsmiljö, energi, livsmedelshygien
och skadedjur.

Kontakta oss på 035-299 57 00 eller
besök www.anticimex.se.

Boka din
utbildning
nu!

samtalet med socialtjänsten där ens hemförhållande och
deras brottshandlingar diskuteras.

Polisen och
ungdomarna
På polisen i Halmstad är Thomas Tell mannen som tar hand om våra ungdomar när
det går snett. Vi träffade förundersökningsledaren för att prata om vad polisen
gör för ungdomar i Halmstad och hur det
går till när omyndiga kommer i klammer
med rättvisan. Dessutom ger Thomas Tell
oss nyttig information om droger och problem med missbruk.
På polisens utredningsavdelning hamnar alla brott innan de sorteras vidare i olika kategorier. I de fall där förövaren är mellan femton och arton år hamnar de hos förundersökningsledaren Thomas Tell och hans utredare.
Thomas berättar om polisens förebyggande arbete med
ungdomar och hur de tar kontakt tidigt för att ungdomar
ska få en bra relation till polisen.

– Vissa poliser har olika skolor som sitt ansvarsområde, dit de åker för att prata med ungdomar. Ibland för
att prata rent allmänt men även om det till exempel är
mycket misshandel eller skadegörelse på en skola. Då
kan en lärare ringa sin kontaktpolis och få ett besök. För
oss är det viktigt att ta kontakt och prata med ungdomar
för att de ska känna sig bekväma och våga berätta ifall
det har hänt något, säger Thomas Tell.
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När ett brott skett och anmälan kommit in finns det
vissa regler i hur förhör och dylikt ska hanteras när de
misstänkta är under 18 år. Det viktigaste är att det blir
en snabb utredning. Från det att polisen har pratat med
den misstänkte har utredarna sex veckor på sig innan
ärendet ska vara redovisat. Detta för att ungdomar ska
få hjälp så fort som möjligt om de exempelvis har ett narkotikamissbruk eller behöver komma bort från dåliga
förhållanden. En annan konsekvens är det obligatoriska

–Vi är enligt lag skyldiga att ha med vårdnadshavare, socialtjänsten och en försvarare vid förhör. Detta kan kännas ganska olustigt för ungdomar när det är så många
närvarande. Lagstiftningen är ganska hårt reglerad när
det gäller ungdomar. Och på grund av deras unga ålder
är det vanligt att staten betalar för deras försvarare säger Thomas Tell.

De flesta förhören med ungdomar gäller narkotikamissbruk. Polisen får in mycket tips om vilka som brukar och
säljer narkotika och gör då provtagningar och uppföljningar för att komma åt de som säljer narkotika. Kommunen
har en behandlingsenhet där människor med missbruk
kan söka sig till men även oroliga föräldrar och vänner till
missbrukare kan åka dit och prata. På internetsidan droginfo.com finns mycket information om droger men även
tecken som föräldrar ska vara uppmärksamma på.
–Som föräldrar ska man vara observant på akuta förändringar i deras sinnesstämning eller om barnen känns
slöare eller börjar skolka. Notera ifall de börjar vara ute
längre på kvällarna eller börjar uppträda mer aggressivt.
Detta kan vara tecken på ett narkotikamissbruk. Går de
i skolan kan man ta kontakt med skolsköterskan och be
dem göra ett test, berättar Thomas Tell.
Idag ser vi även en ökning av hot och förföljelse på internet bland ungdomar. Detta beror främst på uppkomsten
och utvecklingen av sociala medier. I de flesta fall vet den
utsatte vem som trakasserar dem och polisen har därför
möjlighet att ta fast förövaren.

–Det finns även många fula gubbar på internet som
kommer med sexuella anspelningar och som tyvärr ofta
lyckas manipulera ungdomar. I många av dessa fall kan
polisen spåra vilken dator det kommer ifrån. Men som
förälder är det också bra att prata med sina barn om detta. Då känns det mer naturligt för ungdomar att komma
till en vuxen och berätta om de upplever att något känns
obehagligt eller konstigt. De ska givetvis få ha sitt privatliv, men ha lite koll på vad era barn gör på internet,
uppmanar Thomas Tell.
Många ungdomar som utreds hos polisen återkommer,
även om det självklart finns en del fall som bara är engångsföreteelser. Alla former av brott, och särskilt när
det gäller narkotikabrott, är brett spridda över samhällsklasser, åldrar och etnicitet. Det enda som sticker ut är
att brotten ökar under sommarmånaderna. Som tur är
jobbar Thomas Tell och hans utredare året runt med att
hjälpa våra ungdomar och ge oss en lugnare och säkrare
miljö i Halmstad.

AJ Produkter - Oväntat mycket
AJ-koncernen består av 26 företag i 19 europeiska länder. Vårt huvudkontor och
centrallager på 33.000 kvadratmeter ligger i Halmstad.
AJ Produkter strävar alltid efter att erbjuda varor av högsta kvalitet till oväntat
bra priser. För att säkerställa att du som kund alltid får det du förväntar dig och
mer därtill har vi en aktiv kvalitetsavdelning och till viss del egen produktion.
Därigenom skapar vi en kontroll genom hela processen från produktion till
leverans. Med oväntat mycket trygghet för dig som kund.
AJ-koncernen har över 35 års erfarenhet av att leverera kvalitetsprodukter till rätt
pris. Det gör oss till ett företag som du kan lita på för alla dina kontorsmöbler,
materialhantering och lager behov.

Ulrika tipsar

Att läsa är ett måste, något vi vill ha tid till. Tiden

Något att mysa till

och lusten dyker ofta upp när vi har ledigt. Som på

Sophies historia

sommaren eller om vi åker iväg någonstans för att

av Jojo Moyes

bara få vara. Men tänk om vi hade låtit oss få den
där tiden lite oftare. Ha alltid ha en bok i väskan,
så när andan faller på är du redo. Tänk om bussen
eller tåget är försenat – inga problem, läs. Tråkiga
sysslor i hemmet som att stryka, tvätta eller städa
blir genast mer underhållande med en ljudbok. Nu
kommer den kniviga frågan. Vad ska du då läsa eller
lyssna på? Här kommer några tips.
Något spännande

Den tredje rösten

Året är 1916 och första världskriget är i full
gång. I en liten, fransk by bor en kvinna som
heter Sophie. Trots att tyskarna har ockuperat deras stad försöker Sophie och hennes syster att driva sin lilla restaurang.
Allt flyter på väl tills den dagen en tysk officeren får syn på ett
porträtt målat av Sophies man. Porträttet föreställer Sophie och
maken har lyckats fånga hennes styrka och målmedvetenhet på
ett sätt som får den tyske officer att känna ett begär till tavlan
och till Sophie. Han har makten att ta vad han vill ha. Men hur
långt är han beredd att gå? Moyes berättar med en mjukhet sina
historier, det är en fröjd att läsa.

Till den yngre läsarna

av Cilla & Rolf Börjlind

Alla ljuger

Norstedts
Detta är den andra fristående delen om Olivia
Rönning och Tom Stilton. Den första boken
heter Springfloden. Det som är spännande med dessa två författare är att de skriver mycket bildligt och som läsare blir det som
en film som spelas upp. Så luta dig tillbaka, slå upp första sidan
och låt dig dras med in i spänningens mörka vrå. Deras böcker
finns även som ljudböcker.

av Martin Widmark & Kristina Grundström
Lilla Piratförlaget

När du vill ha något som känns

Denna serie är till de som just har hittat
läsningen. Det är fyra ungdomar som har en
tidning som heter LE (Lilla Extra). De vill ta reda på huruvida vuxna håller sig till sanningen eller är det så att de ibland överdriver
något. En rolig och fartfylld bok som lockar till mer läsning.

Än klappar hjärtan

av Magnus Ljunggen och Mats Vänehem

av Helena von Zweigberk

Tufft spel

Bonnier Carlsen

Norstedts
Helena är en av våra svenska författare som
har den otroliga förmågan att sätta ord på
de känslor som vi människor känner. Denna bok handlar om tre
systrar. Vi möter dem i deras familjerelationer, i deras kärleksrelationer och i deras relation till varandra. Men vad händer
med dessa kvinnor när de får reda på att detta är deras sista
sommar tillsammans alla tre? Finns som ljudbok.

Du som älskar klassisk spänning

Rastlös

När du önskar lite mer text så skulle denna
bok kunna passa. Serien heter Bästa Klubben
och handlar om ett gäng killar och tjejer som
spelar fotboll. Boken är uppdela i två delar. I den första delen får
du ta del av en match och i del två får du något mer spännande.
Är du nyfiken på vad som kommer hända? Läs så får du se ;)

Till den vetgirige unga läsaren

Det svarta hålet
av Christer Fuglesang
Fri Tanke

av William Boyd
EA förlag
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Printz

Eva är en ung kvinna från Östeuropa som har
värvats av britterna och utbildats till spion
under andra världskriget. Hennes uppgift var att genom falska
operationer locka amerikanarna in i kriget. Efter en misslyckad
operation går hon under jorden och startar ett nytt liv. Nu, 30 år,
senare verkar hennes gamla liv göra sig påmint igen. Detta är en
riktig bladvändare.

Christers böcker passar perfekt till den unge
läsare som vill veta mer om rymden, fysik,
matematik och allt det där som får jorden att fungera in i minsta
detalj. Är du sugen så häng med syskonen Markus och Marina
när de följer med sin farbror Albert ut på äventyr. I just denna
boken handlar det om kvantfysik. Känns just detta ämne lite
svårt prova då gärna någon av Christers andra äventyr (det finns
tre böcker till).

Önskar ni fler boktips är ni välkommna till Ulrika
med personal på Akademibokhandeln!

Hela familjens
skobutik!

www.eurosko.com

Halmstad City • Eurostop

Välkommen till
ERA® Larssons Fastighetsförmedling
Brogatan 48 | 035-21 94 70
www.erasweden.com

ALLTID SENASTE NYTT FRÅN
VOLVO, RENAULT OCH DACIA

BILFÖRSÄLJNING • VERKSTAD
BUTIK • TANKA • SKADECENTER
Halmstad
Kristinehedsvägen
035-280 90 00

Falkenberg
Torup
Varbergsvägen 59–61 Nissastigen
0346-485 20
0345-486 50

Laholm
Industrigatan
0430-732 10

rejmesbil.se

”Gör som
HEM, satsa
på miljön”
/ Monica Karlsson, VD för HEM
info@hem.se | www.hem.se

Gör som 90 000 andra
- Besök HalmstadTravet 2014

2014
JANUARI
4 LÖRDAG V75

Första start 12.45

FEBRUARI
10 MÅNDAG V64
23 SÖNDAG V64

Första start 18.20

APRIL
10 TORSDAG Lunchtrav (9)
21 MÅNDAG V64
28 MÅNDAG Lunchtrav (9)

Första start 12.15
Första start 14.00

Första start 12.15

Annandag
Första start 13.30
Påsk

MAJ
5 MÅNDAG V64
12 MÅNDAG Lunchtrav (9)
19 MÅNDAG V5

Breeders’
Crown

V5
V64
V5
V64

SprinterMästaren

Första start 17.30

StoSprintern

Första start 12.45

Nattrav

Första start 14.00

MARS
10 MÅNDAG Lunchtrav
30 SÖNDAG V64

JUNI
2 MÅNDAG
9 MÅNDAG
16 MÅNDAG
23 MÅNDAG

JULI
3 TORSDAG V64
5 LÖRDAG V75
14 MÅNDAG Lunchtrav (9)
25 FREDAG V5

Första start 12.15

Första start 18.20
Första start 12.15
Första start 18.30

Första start 18.30
Första start 18.20

AUGUSTI
4 MÅNDAG V64
11 MÅNDAG V5
29 FREDAG V5

Första start 12.15
Första start 20.00

Första start 18.20
Första start 18.30
Första start 18.30

SEPTEMBER
8 MÅNDAG V5
22 MÅNDAG Lunchtrav (10)
29 MÅNDAG V64

Första start 18.30
Första start 12.15

Hallands
Mästaren Första start 18.20

OKTOBER
6 MÅNDAG V5
20 MÅNDAG V64
27 MÅNDAG V5

Första start 18.30
Hästägarkannan

NOVEMBER
8 LÖRDAG V75
24 MÅNDAG V64

Första start 18.20
Första start 18.30

Första start 12.45
Första start 18.20

Första start 18.30
Försök
StoSprintern Första start 18.20

DECEMBER
6 LÖRDAG V65
15 MÅNDAG V64
23 TISDAG Lunchtrav (9)

Första start 18.00
Första start 18.20
Första start 12.15

2014
JULI
3 TORSDAG V64
Första start 12.45
Första start 17.30
035-10 91 80 / Travrestaurang 035-12 81 50 / info@halmstadtravet.com / www.halmstadtravet.com
5 LÖRDAG V75
Första start 12.45
FEBRUARI
JANUARI
4 LÖRDAG V75

SprinterMästaren
StoSprintern

Stort tack till alla annonsörer!
AJ Produkter . Akridi AB . Anticimex Halmstad . Axelson&Söner . Bendt Bil
Citygross . Crendo Fastighetsförvaltning . DHL Freight . DigiFactory
EL & Bygg Hjälpen . Elia Express . Elkon . Elon Halmstad . ERA . Eurosko Halmstad
City Eurostop . Flexit . Forex Bank . Friskis o Svettis . Getinge Mattcenter . GP Bil
Hallandstrafiken . Halmstad City Airport . Halmstad Travet . Halmstad Färghus
Inspiratören . Halmstad Stadsnät . Harplinge Transport . HBK . Hedin bil Halmstad
Hem . HFAB . ICA Cura Apoteket Maxi Högskolan . Ica Supermarket Vallås . Intersport
Kitchn . Klasén Bil . Korvpojkarna . Levin&Nilsson . Lindgrens Optik . Maxi ICA Stormarknad Högskolan . Moggio . Mårtenssons Ur & Guld . Nidle Bygg . Office Halmstad
Pålssons Konditor . P-hus Gamletull Torggaraget . Rejmes Halland . SIXT rent a car
Statoil Getinge . Steffes Profilreklam . Svensk Fasighetsförmedling
Sparbankens Fastighetsbyrå . Svenska Kyrkan Halmstad . Sängjätten
Söndrumshallen Halmstads Racketcenter . Trafikkiosken Stora Torg
Vårdcentralen Hertig Knut . Xelent

Kristinehedsvägen . 035-10 40 50 . www.bendtbil.se

