
IFK AREN
I F K  H Ä S S L E H O L M S  K L U B B T I D N I N G  # 2  2 0 1 5

E S T .  1 9 8 2

Profilen 
Linus

s 6-7

6-0 i kvalet
s 9

Ungdomssidor
s 21-26

F
oto: B

ildbyran



2 IFK Hässleholm

Innehåll

Inledning 2

Daniel, Ny tränare 3

Profilen Linus 6-7

In Memoriam 9

Anrika AM 12

Fotbollsåret 2015 14-15

Kvalseger 6-0 16-17

Ungdomssidor 20-26

    Succé i Gothia 20

    Breddverksamhet  21

    Sommarskola 22

    Talangträning 23

    Bollkul 24

    Beachsoccer 25

    Lagbilder 26

Detta har hänt 30

IFK:aren # 2  2015

Redaktör och ansvarig 

utgivare: Lennart Månsson.

Bilder: Bildbyrån, 

Hässleholm.

Annonser: 0708-810 108

Layout: amtryck.se

Tryck: Norra Skåne Rotation

6-0 – SICKEN OTROLIG LYCKA

Ovanstående stod att läsa på IFK Trelle-

borgs hemsida efter att IFK Hässleholm 

vunnit med 6-0 hemma på Österås i andra 

kvalmatchen.

Det var sen höstkväll, kallt, ruggigt, elljuset 

på Österås var dåligt, styrkan nästan halve-

rad – och framförallt, IFK hade förlorat första 

kvalmatchen mot IFK Trelleborg på klas-

siska Vångavallen med hela 1-4, detta trots 

stort spelövertag – men två självmål och två 

kontringar hade gett vår blåvitrandiga  Kamrat-

kollega från Sveriges sydligaste stad ett, som 

de flesta bedömde det, ointagligt försprång.

Men vad händer i höstrusket?

Jo, IFK fullständigt exploderar, 1-0 efter 6 mi-

nuter, 2-0 efter 9 – och 3-0 efter 32 minuter, 

precis vad som behövdes eftersom bortamål är 

mer värda...

Nu tror publiken att de gulsvarta eleganterna 

skall nöja sig med detta, men icke. Även andra 

halvlek vinns med 3-0, vilket betyder otroliga 

6-0 i den avgörande kvalmatchen.

Hur kunde det hända?

Jo, plötsligt var alla skadade spelare tillbaka 

och ingen var avstängd.

Och så ändrade tränare Patrik Lennartsson 

taktik, körde en del långa bollar bakom Trel-

leborgs backlinge, överraskande efter första 

matchens bollhållande á la Barca, onekligen 

ett genidrag som var avgörande.

För alla vet ju att IFK kan trilla boll, nu va-

rierade de gulsvarta eleganterna med en del 

långa bollar också.

”Utklassning, överkörning, klasskillnad, ja man kan bara vara ärlig och konstatera 
att vi inte hängde med idag och att IFK Hässleholm var klasserna bättre”.

Ser man tillbaka i backspegeln verkar det 

onödigt att IFK satte sig i denna penibla si-

tuation, men det finns anledningar:

Efter en bra höststart med seger borta mot Ro-

sengård, förlorade IFK två poäng i tre av fyra 

matcher och därmed hade självförtroendet fått 

sig en knäck.

• 2-1 ledning borta mot Karlskrona blev 2-2 i 

matchens sista spark i 93:e minuten.

• 1-0 ledning i derbyt mot Hässleholms IF blev 

1-1 i 91:a – efter att domaren dömt bort IF-

K:s 2-0 mål felaktigt.

• 1-0 ledning mot IFK Malmö förvandlades till 

1-1 i sista minuten.

Och det fanns fler matcher där ledningar tap-

pades, borta mot Asarum blev 2-1 till 2-2 i 95:e 

minuten.

Yngsta laget.

Vi skall dock beakta att IFK startade med det 

yngsta laget i serien och många av de yngre 

har gjort det otroligt bra, inte minst målvakten 

Alexander Nilsson som fyllt 18 år under inne-

varande säsong. De rutinerande mittbackarna 

Niklas Jönsson och Linus Svensson är bara 21 

respektive 22 år, mittfältarna Philip Bengtsson 

och Anton Pramberg 20 och 21 år.

Så ser vi säsongen i sin helhet är resultatet 

godkänt även om det blev onödigt spännan-

de söndagen 25 oktober.

På ungdomssidan har juniorlaget, som spelat i  

juniorallsvenskan division 1 med långa bussre-

sor i hela södra Sverige, inte räckt till, de flesta 

av ungdomslagen har haft stora framgångar 

i såväl serier som cuper, pojkar födda 2002 

kryddade med en fantastisk prestation i Gothia 

Cup, där man ställde upp med två jämna lag 

och där båda gick till A-slutspel. Tony Helm 

och hans tränarkollegor kan sträcka på sig.

• Sommarskolan blev en succé med 100 del-

tagare, rekord.

• Talangträningen med Björn Andersson och 

Bosse Nilsson som chefstränare med tidi-

gare IFK-are som Anders Linderoth, Per-Ola 

Ljung och Magnus ”Mål-Arvid Arvidsson 

som gästtränare, hade 101 deltagare, re-

kord.

• IFK-dagen där stora och små lirar tillsam-

mans en dag var också mycket välbesökt 

och uppskattad.

• Levins Cup, som vänder sig till 8-åringarna, 

var som vanligt en fullträff med alla lokala lag 

som kämpade mot varandra.

Styrelseledamoten Torgny Dahlberg har jobbat 

med  värdegrunder, måndagen 16 november 

avhölls ett möte där representanter från sty-

relse, ungdomslag, tränare, föräldrar och ve-

teraner närvarade och där två konsulenter från 

Skånes idrottsförbund ledde arbetet, tyvärr 

blev detta extra aktuellt efter de tråkiga hän-

delserna vid innefotbollscupen i Hästveda där 

finalen mellan IFK Osby och IFK urartade. Nu 

handlar det om att sätta värdegrunder som ser 

till att detta inte upprepas i framtiden.

IFK spelar alltså division 2 även 2016, ett år 

då IFK fyller 111 år.

Lennart Månsson
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SVENSKA KVALITETSMASKINER FÖR RÖR- o PLÅTBOCKNING
www.swebend.com
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Perstorp believes in innovative chemistry that  
makes a difference. That is why over 80% of  
our R&D is dedicated to finding sustainable  
solutions that contribute to a better environment.

Our star products, like Capa™, are designed  
to make a difference too. This guitar has inno- 
vative coatings & adhesives that help to boost  
performance, and prolong its playing career.  
Using less resources to achieve a sustainable  
solution is music to our ears.

Discover some of our other star performers at: 
www.perstorp.com

www.perstorp.com

{  star performance }

Innovative chemistry that rocks

IFK - FC Rosengård - IFK 

IFK är mycket glada att kunna 
hälsa Daniel Nilsson, 36 år, 
välkommen tillbaka som 
tränare efter gästspelet i FC 
Rosengård. I måndags skrev 
Daniel på ett 3-årigt kontrakt 
med de gulsvartrandiga.

Daniel tränade IFK tillsammans med Patrik Len-

nartsson våren 2014 innan han fick erbjudande 

om heltidstjänst hos tjejerna i Malmö, där han 

HÄLSOKOSTBUTIKEN
I Hässleholm  

Första Avenyen 8, 010- 543 38 04

Daniel med sonen Tristan 2 år

F
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Patrik Lennartsson, 52 år, har länge aviserat 

att han inte hinner kombinera tränarjobbet 

med sitt jobb på Haki, varför han väljer att 

sluta i IFK. IFK tackar och bugar för de här 

åren och när han tog jobbet var han noga 

med att förklara för killarna: - Jag tar jobbet 

för att jag har ett IFK-hjärta och jag hade 

inte tackat ja om nån annan klubb frågat.

Patrik kom från IFK Knislinge som 17-åring 

och slog snabbt igenom och blev nyckel-

spelare i början av 80-talet, värvades sena-

re till allsvenska Mjällby, för att efter tre år 

i Blekinge komma tillbaka till IFK och vara 

med om storhetsperioden som ledde till 

allsvenskt kval 1993. Patrik spelade mest 

back, men en säsong flyttades han upp i 

anfallet och öste in mål.

Vi hoppas naturligtvis att Patrik stannar 

kvar i IFK i nån funktion. 

Tack  Patrik

på 1,5 år hunnit bli Svensk Mästare två gånger.

-Tre gånger, rättar Daniel och förklarar: Jag har 

ju undervisat på fotbollsgymnasiet och vi hann 

vinna SM med skolan också, där vi besegrade 

Umeå i finalen...

Daniel och Patrik fann varandra direkt när 

dom tillträdde inför säsongen 2014 och dom fick 

fart på de gulsvarta, som sedan vann serien på 

hösten 2014.

Daniel tar nu över IFK igen och kommer att 

jobba ihop med Fredrik Ahlgren.

Under den tid Daniel tränat FC Rosengård har 

han ofta setts på läktaren när IFK spelat. Vid si-

dan om Daniel på läktaren har sonen Tristan, 2 

år, suttit, iklädd en gul matchtröja med vackert 

IFK-klubbmärke.

-Jag har försökt se så många matcher som 

möjligt, i år har det blivit två bortamatcher och 

fyra hemmamatcher, så jag har bra koll på killar-

na och har redan hunnit snacka med en del av 

dom inför kommande säsong, förklarar Daniel 

som ser fram mot sitt nya jobb som han kommer 

att kombinera med lärarjobb.

Varför IFK igen?

- Jag kommer till en klubb som vill jobba med att 

utveckla sina egna ungdomar och göra dom till 

A-lagsspelare och detta brinner jag för, förklarar 

Daniel.

Daniel tillsammans med fotbollsansvariga Saki Gagzis 
och Bosse Nilsson samt ordförande Åke Jönsson
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CORDURA®-
FÖRSTÄRKTA 

BAKFICKOR

ID-KORTSFICKA

CORDURA®-FÖRSTÄRKTA 
KNÄSKYDDSFICKOR

SPIKFICKOR MED
MEJSELFICKOR OCH
VERKTYGSHANKAR

INNERBENSSÖM MED 
3-NÅLSSTICKNING

BENFICKA MED LOCK,
PENNFICKA OCH

TELEFONFICKA

TUMSTOCKSFICKA MED
KNIVHÅLLARE OCH
PENNFICKA

GÄLLER TILL OCH MED 151231.

519:- 
REK. PRIS 848:-

KAMPANJPRIS

INKL: MOMS

Hlmvägen 28 i Vittsjö

0451-229 00
www.borgsvavgarner.se

ÖPPETTIDER

Mån-Tor: 09.00-16.00
Fre: 09.00-15.00

BUTIKEN ÄR
LADDAD MED
VÅRENS NYA 

STICKGARNER!

Boka service på
Tel. 044-20 60 15

Öppet: Måndag - fredag 7.30-17

Din Hyundai köper du bäst på
Östra Skånes Bilvaruhus.

Tel. 044-20 60 15  www.osbv.se
Blekingevägen 107, Kristianstad

Tel. 044-20 60 15  www.osbv.se
Blekingevägen 107, Kristianstad

Öppet: Måndag - fredag 09.00-18.00. 
Lördag 10.00-15.00

Boka service på
Tel. 044-20 60 15

Öppet: Måndag - fredag 7.30-17

Din Hyundai köper du bäst på
Östra Skånes Bilvaruhus.

Tel. 044-20 60 15  www.osbv.se
Blekingevägen 107, Kristianstad

Bränsleförbrukning vid blandad körning: Santa Fe (2.2 CRDi-R 2WD/2.2 CRDi-R 4WD Aut ) 5,6-6,8 l/100 km, CO2 147-178 g/km. Bilen i bild är extrautrustad. Leasingförslag via Hyundai Finans: 4,35%, 36 mån,  
första hyra 20%, restvärde 50%, 6 000 mil. Förmånsvärde netto 50% marginalskatt. Erbjudandet kan kombineras med andra avtal eller rabatter. Månadskostnad exklusive moms.

 
      

        
        

ORD 439.000 KR

inkl vinterhjul
Nu 369.000 KR

SUPERSALE
15 ST SANTA FE PREMIUM AUTOMAT

Spara 70.000 kr
Utrustning:
Navigator
Panoramaglas
Backkamera
Läder 
Elbaklucka
Metallic
7-sätes +10.000 kr
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– Butiker i butiken –
Stortorget Hässleholm 

Tel. 0451 - 38 43 00
www.nissesvaruhus.se

Där människor möter människor™ 
Järnvägsgatan Hässleholm 0451-457 00

Medlem av Sveriges Låssmedsmästares Riksförbund

Passersystem - Larm - Lås - Aluminiumdörrar, dörrautomatik
Majorsgatan 3, HÄSSLEHOLM

0451 - 38 30 50  FAX 0451-38 30 51

Öppet:
Måndag- Fredag

8.00-17.00

AA - Anonyma Alkoholister
– är en gemenskap av män och kvinnor som

träffas regelbundet för att dela sina erfarenheter.

Alkoholproblem? Snapphanegruppen
Hantverkaregatan 6 NB

Tel: 073-154 14 70
Mötestider:

Måndag 19.00 Onsdag 19.00 
Lördag 10.00

Parkvillan
Åkaregatan 11
Tel: 0451 - 892 04

Mötestider:
Tisdag 19.00 Fredag 19.00

Söndag 19.00

Restaurang
Kommendörsgatan 15, Hässleholm
(vid golfbanan)

Mån - Fre 07.00 - 15.00

FRUKOSTBUFFÉ 07.00-10.00

LUNCHBUFFÉ 
MED KAK- OCH TÅRTBUFFÉ

BRUNCH 09.00 - 15.00
Lördag & Söndag samt helgdagar
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Profilen LINUS

När det såg som allra mörkast ut för IFK, ef-

ter första kvalmatchen mot IFK Trelleborg 

på klassiska Vångavallen, förlust 1-4, kom 

skadade profilen Linus Svensson, 22 år, till-

baka efter några matchers frånvaro på grund 

av skada, lagom till returmatchen hemma på 

Österås. 

Tillsammans med Niklas Jönsson bildade Linus 

ett ogenomträngligt mittförsvar – och IFK vann 

med ofattbara 6-0 och spelar div. ll-fotboll 2016.

– En av de absolut skönaste segrar i mitt fot-

bollsliv, försäkrar Linus.

Linus har varit en av årets nyckelspelare 2015, 

förutom att hålla rent där bak från sin mittbacks-

position så har han också visat sig vara grymt 

”... jag såg suddigt och jag såg dubbelt ...”

målfarlig, fem viktiga mål, flera poänggivande, 

har det blivit:

• 1-0 med ett kanonskott i 89:e minuten i hem-

mamatchen mot bottenkonkurrenten Asarum 

i en match där IFK borde gjort massor med 

mål i första halvlek, men där Linus mål blev 

matchens enda.

• 1-0 i derbyt mot Hässleholms IF, då Linus på-

passligt höll sig framme och stötte in bollen 

från nära håll.

• 1-1 kvittering i bortamatchen mot Karlskrona.

• 1-1 i premiärmatchen hemma mot Rosengård.

• 2-3 i hemmamatchen mot suveräna seriese-

grande Prespa Birlik.

Derbymål
-Segermålet mot Asarum var det viktigaste, men 

det roligaste var nog derbymålet med mycket 

folk på läktarna, menar Linus.

Lika roligt var det inte i vårderbyt.

– Nej, vi hade 2-0 när jag får ett knä i huvudet 

och valde  att spela vidare, det skulle jag inte 

gjort, jag såg suddigt och jag såg dubbelt och 

plötsligt hade de gröna reducerat, kvitterat och 

tagit ledningen. Sedan blev jag utbytt och skulle 

käka med familjen, men då spydde jag och pap-

pa körde mig till akuten där det konstaterades 

en rejäl hjärnskakning.

Linus är fostrad i IFK, men började spela fotboll 

i lokalkonkurrenten Hässleholms IF redan som 

4-åring. I de yngre tonåren gick han över till IFK 

och har blivit de gulsvartrandiga trogen, så när 

som på året hos pappa Jörgen i Norge.

– Bosse hjälpte mig med klubb och det är jag 

väldigt tacksam för. Först tränade jag med San-

defjord i näst högsta ligan, men eftersom de hade 

fyra bra mittbackar, blev det Asker i tredjeligan, 

motsvarande div. 1 i Sverige, berättar Linus.

A-laget
-Vintern 2010-11 blev jag uppflyttad i A-truppen 

och det var ett fantastiskt år som började med 

träningsläger i underbara Nerja i Spanien, där 

jag fick träna med Tokelo Rantie, som sedan 

gjorde succé i Malmö FF och nu spelar i Premier 

League i Bournemouth. Stefan Jansson träna-

de oss och jag fick stort förtroende från början, 

minns Linus, som snabbt växte in i A-kostymen.

-Min A-lagsdebut var i bortamatchen mot Eskils-

minne, seger 5-2. Vi ledde serien länge, men i sis-

ta hemmamatchen som var en ren seriefinal mot 

just Eskilsminne blev det förlust och sedan vann 

vi tre av fyra kvalmatcher, men sur torsk i sista.

Norge
I fjol vann så IFK serien, men då var Linus i Nor-

ge och missade segerchampagnen, men den 

fick han istället suga i sig efter sista kvalmatchen 

en sen mörk söndagskväll i slutet av oktober i år 

när IFK Trelleborg besegrades med 6-0, då blev 

det segerskumpa för andra året i rad. Nu fick 

Linus också smaka...

Ballingslöv 
När IFK åter gått upp i tvåan började jakten på 

att få hem Linus och det lyckades. När Linus 

återvände till IFK var han tydlig med att han vil-

le spela i tröjan med Ballingslövs reklam – och 

det fick han efter att hans förklaring övertygade 

Martin Lundell och Anders Jönsson i Ballingslöv 

att sätta Ballingslöv på IFK-tröjan.

– Jag är otroligt stolt över att spela i tröjan 

med Ballingslövs reklam på bröstet och ryggen, 

förklarar Linus och berättar varför:

– Ballingslövs grundare Albin Svenssons son 

Bertil Albinsson var gift med pappas morfars 

syster och därför känner jag för företaget, för-

klarar Linus, som tidigt fick lära sig att montera 

kök, under pappa Jörgens överseende.

Nu jobbar Linus som elevassistent på Silvias-

kolan i Hässleholm, en skola där rektor Christian 

Örn var en värdefull mittback i IFK där han spe-

lade 230 matcher i A-laget under elva säsonger.

– Jag stortrivs både på Silviaskolan och i IFK, 

min ambition är att spela vidare i IFK, försäkrar 

Linus, ung viktig nyckelspelare i den 110-åriga 

Kamratföreningen.

Lennart Månsson

www.levinsgruppen.se

De ledande mekanik- & elteknikföretagen i region syd

Namn: Bob Linus Jörgen Svensson
Född: 931019
Längd: 184 cm
Vikt: 83 kg
Bor: Hässleholm
Yrke: Elevassistent
Bil: Nej
Klubbar: HIF, IFK, Asker, Norge
Styrkor: Utseendet, fysiskt stark, 
huvudspelet

Svagheter: Vänsterfoten
Favoritlag: Chelsea
Favoritspelare: Thiago Silva
Skräckmotståndare: Stoffe Ekelund
Favoritland: Sverige
Favoritmat: Mormors mat
Favoritskådis: Mikael Persbrandt
Favoritmusiker: Swedish House Maffia
Ogillar: Komma för sent
Tycker om: Familj, vänner

F
oto: B

ildbyran

WRE
Wetterströms

Rostskyddsentreprenad

Påbrovägen 18 · 281 46 TORMESTORP

Telefon 0451-186 08 · Mobil 0708-11 86 08

E-post bosse@wre.se
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Linus är tillbaka i IFK 
efter ett år i Norge.

En ung Linus på träningsläger i Spanien. I bakgrunden skymtar 
Tokele Rantie, som blev stjärna i MFF och nu spelar i Bournemouth.

Linus har gjort 1-0 i derbyt mot Hässleholms IF och jublar.

Tel. 0451-850 85  •  toyotahassleholm.se

FINANCIAL  
SERVICES

Toyota Land Cruiser 
Från trafikstockning till  
stock och sten. Eller tvärtom.
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Följ oss på Facebook!em.com

EM HÄSSLEHOLM
Stjärneholmsvägen 10  
Tel. 0451-74 54 10
Mån–Fre 10–18  
Lör 10–15  Sön 12–16    

ÅRETS FÖRETAG 2014!

JUBILEUM Kontinentalsäng
180x200 cm. Grått möbeltyg. Inklusive 
bäddmadrass, ben och knappad huvudgavel. 
Svensktillverkad med 3-zoner. Finns i 
storlekarna 160x200 cm och 180x200 cm. 

Ord. pris 22.435:–

Paketpris!

12.995:–

Bädda för en härlig jul!
Passa på att njuta av långa sovmorgnar i en ny skön säng.

Välkommen in och prova!

ORION Kontinentalsäng
180x200 cm. Ljusgrå. Inklusive 
bäddmadrass 20 och ben. 
Svensktillverkad kontinentalsäng 
med följsam pocketresår. Välj 
mellan fast och medium komfort. 
Finns i fl era storlekar.

9.995:–
Paketpris!

Ord. pris 16.788:–

Prydnadskuddar från 99:–

 

 
 

 

 

 

Vi har Hässleholms största utbud av whisky, vin, fatöl och 
flasköl samt ett stort urval av svenska och utländska micro 
bryggeri öl. 

Här finns även ett varierat utbud av alkoholfria alternativ. 
Allt ifrån öl, vin, läsk och drinkar. 
Samt en ny komplett meny med pubmat och Á la carte.  

Varje söndag kl.19:00. 
Quiz med live trubadur! 
(Samt en lokal 12 veckors lagtävling med fina priser. Alla får poäng)  

Sista torsdagen varje månad. 
Close up magic show!! 
Micke Magi förbryllar er vid borden 
 
För bordsbokning gå in på www.bishopsarms.com/hassleholm 
eller ring 0451-253570 
Följ oss gärna på Facebook: The Bishopsarms Hässleholm 

 
Under April till september har vi också över 100 platser på vår uteservering 

Varmt Välkomna 

intresserad av moderna 
kontor i arkitektritat
företagshotell?
läs mer om Företagshotell Lybecker på 
www.hibab.se
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www.bgbygg.se

info@bgbygg.se

Reparationer – Ombyggnader
Tillbyggnader – Murning – Gjutning

Kakel & Klinker – Grävning
Ritningar & Byggnadslov

Över 30 års erfarenhet!

Bengt 0709-474701
 Stefan 0709-474703

www.wikan.se

www.farozon.se • Serviceavgift tillkommer vid köp via tickster

Juldagen
22-03
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Vad kan vara viktigare än att ungdomar får röra på sig och utöva den idrott
de gillar? Det som många tar för givet är inte alltid möjligt för alla.

Vi har genom Gräsroten årligen avsatt 50 miljoner till ungdomsidrotten.
Tack vare våra kunder som anslutit sig till tjänsten, kan vi på Svenska Spel
varje år dela ut 50 miljoner till de föreningar som de valt att bli faddrar till.

Det betyder att dessa föreningar t ex kan köpa nya bollar, bygga nytt 
omklädningsrum eller åka på det efterlängtade träningslägret.

Om du är kund hos Svenska Spel kan du också vara med och påverka 
vilka som får dela på pengarna. Det kostar inget extra. Anslut dina 

favoritföreningar på svenskaspel.se/grasroten eller hos ditt spelombud 
så kan du vara med och göra skillnad!

Bli 
förenings-

fadder!
Hjälp oss stärka ungdoms-
idrotten genom Gräsroten.

Spel för dig över 18 år. Ett spel från Svenska Spel med tillstånd från regeringen och under tillsyn av Lotteriinspektionen. 

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020-81 91 00, stodlinjen.se

SvenskaSpel_Annons_Grasroten_248x360.indd   1 2015-11-18   15:10
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LÄS OM VÅRA UNGDOMAR SID. 20-26

IFK har en stor och bred ungdomsverksamhet. På sidorna 20-26 kan ni läsa mer om hur det gått för de olika ungdomslagen, olika aktiviteter 

som Talangträning med kända ex-IFK-are, Sommarskola, Beachsoccer, Bollkul för de minsta, Gothia Cup-succé - och lagbilder på de flesta 

av alla barn och ungdomarna som lirar i IFK.

F
oto: B

ildbyran

In Memoriam

Pontus Carlsson
Det ofattbara har hänt, en av våra unga 

spelare, Pontus Carlsson, har gått ur tiden.

Pontus förolyckades vid en trafikolycka 

i somras och sörjs av hela föreningen. Vi 

kommer alltid att minnas Pontus som en 

ung lovande fotbollsspelare och en god 

kamrat. Pontus blev 18 år.

I IFK:s klubbstuga brann ett ljus för Pon-

tus, länge, väldigt länge. Många, unga som 

gamla, skrev i kondoleansboken.

I denna svåra stund tänker vi alla på Pon-

tus familj, en riktig IFK-familj där alla varit 

delaktiga i föreningens verksamhet, pappa 

Mats och brodern Linus har varit framstå-

ende spelare i IFK. Pontus, som spelade 

mittback, var en av framtidsspelarna i IF-

K:s framgångsrika 97:or.

TRYCK REKLAM FOTO WEBB

FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG PRODUKT

0451-38 49 50   AMTRYCK.SE
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Vi tackar våra
Nätverksmedlemmar

ADIDAS

ALDE INTERNATIONAL

ARNES MOTORTJÄNST

AM TRYCK & REKLAM

BALLINGSLÖV

BERGENDAHLS

BILDBYRÅN

BLOCKET

BMS

CARLSSONS ISOLERING

CITYGROSS

EL LJUSTEKNIK

EOLUS VIND

FASAB

FINJA

FLEXILAST

FOOD4YOU

FÄRG & MILJÖ

GÖINGE BIL

HANDELSBANKEN

HIBAB

HÄSSLEHEM

HÄSSLEHOLM MILJÖ 

ICA KVANTUM

ICA MAXI

INTERSPORT

JSB - JOHN SVENSSON

BYGG AB

LASTBILSCENTRALEN

LEVINS GRUPPEN

LÄNSFÖRSÄKRINGAR

LÄREDA MEKAN

MELLBY GÅRD

NORDEA

NORRA SKÅNE

NORRA SKÅNE OFFSET

PEAB

SPARBANKEN GÖINGE

SPARBANKEN SKÅNE

STJERNMÅLERI

STOBY

VINSLÖVS FRITIDSCENTER

Anrika AM
– från idé till färdig produkt!
När man kommer in i de ljusa, rymliga loka-

lerna på AM-Tryck & Reklam i Hässleholm, 

känner man ingen doft av trycksvärta, gam-

malt papper eller makulatur. Det är skinan-

de rent och blankt överallt på detta välmå-

ende företag, som numera är lika mycket 

reklambyrå som tryckeri.

  

Foto. Design. Layout. Webb. Tryck. Hemsi-

dor. Där har ni sex viktiga ord och begrepp för 

detta anrika företag som grundades redan 1952. 

Hela 63 år är mycket i denna väldigt speciella 

bransch, som troligen har ändrat sig om möjligt 

ännu mer på 60 år än vad jordbruket har gjort.

- Stig Aronsson, grundaren, ville ha det så 

här, säger Patrik Glize, som är ägare och mark-

nadschef. Han satsade alltid på nya, moderna 

maskiner och han låg alltid i täten, när det gällde 

nyheter.

Patrik Palm Glize är långvägare på anrika 

AM liksom Jörgen Lindhé, vd. De båda jobbar 

mycket bra tillsammans - och styr AM Tryck & 

Reklam in i framtiden med friskt mod, goda fö-

resatser och realistisk optimism, sedan de tog 

över från den ursprungliga ägarfamiljen för snart 

precis fem år sedan.

AM kommer att omsätta drygt 45 miljoner i år, 

medan C4 Media omsätter 6 miljoner.

Kollegan Patrik Glize fyller i: – Vi behövde den 

kompetens som finns inom C4 Media. Dessut-

om förstod vi direkt, att det här skulle bli en god 

affär och där framtiden ligger.

Det här ”nyförvärvet” är bland det allra vikti-

gaste som AM har gjort.

Allt går nu mer åt byråhållet. Allting knyts ock-

så ihop med den digitala världen.

Drygt 20 personer arbetar nu i Hässleholm 

och elva i Kristianstad. Personalen är speciali-

serad - men här lever, trots allt, en hel del av den 

gamla, fina lagandan kvar.

– Den kombinationen är inte alls omöjlig, för-

säkrar Jörgen och Patrik. Tvärtom.

– Vi strävar verkligen efter att alla våra kunder 

ska känna sig sedda och bli väl mottagna. Här 

är inget jobb - litet eller stort - avslutat förrän 

kunden är helt nöjd.

Precis som förr i tiden går det även nu att be-

ställa ett väldigt litet antal av exempelvis visit-

kort. Men det går också att få hundratusentals 

exemplar av en tjock katalog gjord. De större 

tryckjobben sker numera i Malmö i egna tryck-

pressar medan de mindre jobben fortfarande 

produceras på AM.

– Vi är stora på boksidan. Folk har inte slutat 

läsa böcker på papper, konstaterar cheferna. 

Tvärtom. Bokförsäljningen i print, det vill säga 

kan kontakta AM i Hässleholm - och sedan vara 

med om att denna idé blir en färdig produkt. 

Detta är en modern och bärande affärsidé.

– Boken kommer inte att försvinna. Just nu 

gäller böcker, digitaltryck och direktreklam i lå-

dorna. Kombinationen av print (papper) och det 

digitala kommer att leva vidare. Vid kampanjer 

i dag börjar man ofta via nätet och går sedan 

vidare till papper.

Ett par egna fotografer hjälper till att spara sto-

ra pengar för kunden. Art director (AD), copywri-

ter, ”vanliga” layoutare och flera andra grupper 

av yrkesmän och yrkeskvinnor. AM-Tryck & 

Reklam gör i dag precis som på grundaren Stig 

Aronssons tid. Den bästa personalen plockas in.

Aronsson värnade på sin tid även om perso-

nalen - och så gör Glize och Lindhé också.

Varje dag bjuds det på frukost. Det finns mas-

sage och träningsmöjligheter. Klockan 13.15 på 

fredagar slutar jobbet, om de aktuella projekten 

är klara. Det brukar de alltid vara...

En titt bland alla färdiga produkter visar 

mycket: Marriott, XL-bygg, Hässleholms kom-

mun, Bergendahls, Mat-Tina, Lindvalls Chark 

och många, många fler.

För AM känns det naturligt att sponsra IFK 

Hässleholm. Det välorganiserade, starka och of-

fensiva företaget stärker sitt varumärke genom 

LOGO

Typsnitt (inkl brödtext på brevpapper och visitkort): Gotham 

SVART med SYMBOL PMS 229

SVART med SYMBOL CMYK (PMS 229) SVART 

SVART  med SYMBOL 30% SVART

Vi gick in som huvudägare i välkända C4 Me-

dia i Kristianstad. Michael Dalholm stannar kvar 

som  delägare och fortsätter vara ansvarig för 

e-handel och webbutveckling. 

– Det är kanske Sveriges ledande webbföre-

tag, tror Bjärnumssonen Jörgen Lindhé.

papper, ökar ganska kraftigt just nu.

Medan vissa tryckerier nu satsar ett antal mil-

joner på att skaffa en digital tryckpress, har AM 

haft sådan utrustning sedan tio år tillbaka.

Detta har gett hässleholmarna ett rejält för-

språng på flera olika sätt. De som har en idé 

att synas både lokalt och på andra nivåer. En 

betydande del av jobben ligger inom hyfsat när-

område.

– För oss är det viktigt att kunna vara med 

och stötta undomsverksamheten, säger Patrik. 

Sådan har ju onekligen IFK...

BERTIL NILSSON
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De första bokstäverna i efternamnen på de båda grundarna Stig Aronsson och Bertil Månsson är 

bakgrunden till firmanamnet AM-Tryck. Ett klassiskt begrepp i Hässleholm sedan länge, nu med det 

officiella namnet AM-Tryck & Reklam.

Företaget startade i en källarlokal 1952 men flyttade till nuvarande plats vid Bäckhagsvägen 1972, där 

den ena utbyggnaden, moderniseringen och förbättringen efter den andra sedan har genomförts. En 

klassisk adress var Godtemplaregatan mitt inne i centrala Hässleholm, men lokalerna där blev för små. 

AM var från början ett företag med två man, som satte blytyper för hand och hade en handmatad 

cylinderpress. Sedan dess har utvecklingen fram till att vara ett av Sveriges allra mest moderna företag 

i branschen gått i hög fart. Aronsson och Månsson delade efter en tid på sig. Stig Aronsson tog över 

AM-verksamheten. Han var en framåt man. Bland annat sade han så här i en intervju i den 100-årsbok 

som Hässleholms Hantverks-& Industriförening gav ut 1995: 

”Jag har som företagare alltid varit en djärv satsare. För att kunna vinna något måste man våga ta 

vissa risker. En företagare, som vill hänga med, ska ligga först i spåret i sin bransch och vara lyhörd 

för nyheter. Satsa på nya och moderna maskiner och knyta de bästa fackmedarbetarna till sig. Som 

arbetsgivare ska man ge personalen ansvar.” Vedbysonen Stig Aronsson var född 1920. Som 14-åring 

tryckte han sina första visitkort, i pappershandeln på hemorten. Det blev jobb på Svantessons tryckeri 

Hässleholm och på Ljungbergs i Klippan, innan han efter krig och annan ofärd åter började hos William 

Svantesson i Hässleholm. Aronsson och Månsson köpte att gammalt tryckeri i Tomelilla. Detta flyttades 

till Hässleholm - och resten är historia. Aronsson var verksam så länge han levde. Det blev totalt drygt 

60 år i branschen. Stigs dotter Inga-Lill Klotz tog på senare år över; först som vd och senare som ägare, 

innan nuvarande ägare tog vid för fem år sedan.

Bertil Nilsson

010-199 88 00 | info@eolusvind.com | www.eolusvind.com

Investera i skånsk vindkraft!
 

- Andelsförsäljning i Stångby vindpark pågår

Just nu erbjuder Eolus investering 

i vindpark Stångby utanför Lund. Vi säljer ett 

av verken i tiondelar. Parken ska byggas under 

vintern 2015/2016 och består av tre Enercon 

E82 2,3 MW.

För mer information - kontakta oss!

Johan Hammarqvist
 
010-199 88 10    
johan.hammarqvist@eolusvind.com

Katarina Tideman
 
010-199 88 25    
katarina.tideman@eolusvind.com

Missa inte

Eolus årliga 

vindkrafts-

seminarium 

30/1

Jörgen och Patrik äger och driver det välmående 
företaget tillsammans sedan 2010.

F
oto: B

ildbyran
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IFK-Rosengård 1-2 (1-1)
Mål: Linus Svensson
Bra premiärmatch av IFK, men förlust mot favorittippade FC Rosengård, som 
gjorde sent segermål på frispark efter en bra IFK-period där Linus Svensson kvit-
terat.

Asarum-IFK 2-2 (1-1)
Mål: Martin Tsilfidis, Karim Al-Asi.
IFK var TRE sekunder från TRE poäng i den svåra bortamatchen i Asarum. Efter 
92,57 tryckte Asarum in 2-2. IFK spelade bra, Martin Tsilfidis nickade in 0-1 och Ka-
rim Al-Asi gjorde 1-2 i 1:a minuten av andra, elegant framspelad av Ekrem Dibrani.

IFK-Karlskrona 0-1 (0-1)
IFK förlorade mot serieledarna Karlskrona med 0-1 sedan blekingarna nickat 
in segermålet efter hörna, en av fyra raka uddamålsförsluster.

Hässleholms IF-IFK 3-3 (0-2)
Mål: Danny Gunnarsson, Anton Pramberg, Ekrem Dibrani.
IFK gjorde både 1-0 och 2-0, men Linus Svensson fick ett knä i huvudet och såg sud-
digt. Linus spelade en bit in i andra och de gröna vände till 3-2. Många i IFK var bra, 
bäst var Danny Gunnarsson och den bäste gröne var ex-IFK-aren Burim Rexhepi.

IFK-Lindsdal 0-1
Ett riktigt bottenapp av IFK, frånsett en dubbelchans inledningsvis med ribbträff. 
17-årige keepern Alexander Nilsson bäst. IFK saknade Delgado, Björnsson och 
Linus Svensson.

IFK Malmö-IFK 2-1 (0-1)
Mål: Filip Ranmo
IFK gjorde en bra första halvlek i Malmö och efter ett par stolpträffar efter jät-
teskott av Karim Al-Asi så kunde till slut Filip Ranmo ge IFK:s ledningen strax före 
halvtidsvilan. Två nickmål efter hörnor blev de för dagen Argentina-skrudades fall.

IFK-Prespa Birlik 2-3 (1-2)
Mål: Karim Al-Asi, Linus Svensson.
Fjärde uddamålsförlusten, nu mot suveräna seriesegrarna, men två vackra 
IFK-mål och bra spel visade att IFK var på rätt väg – och tre raka segrar väntade.

Österlen-IFK 0-1 (0-0)
Mål: Filip Ranmo
Besöket i vackra Skillinge gav en viktig seger efter mål av Filip Ranmo, som gjor-
de tre  (två offside). Kanske hjälpte Gamla IFK-ares starka klack till. Bäst var unge 
målvakten Alexander Nilsson.

IFK-Nosaby 3-0 (1-0)
Mål: Filip Ranmo 2, Karim Al-Asi.
Seger i derbyt gav tre sköna poäng i bottenstriden, men det var Nosaby som bör-
jade bäst. Filip Ranmos 2-0 var avgörande, detta efter en trippelchans.

Torn-IFK 1-2 (0-0)
Mål: Niklas Jönsson, Filip Ranmo.
Tredje raka segern på två veckor, detta sedan IFK vänt underläge till 2-1 – och 
istället för två poäng har IFK nu elva, detta efter en riktig kämpaseger i Torn ut-
anför Lund. Filip Ranmo hade många dueller med Axel Harletun, utlånad av IFK.

Berga-IFK 4-1 (2-0)
Mål:  Självmål
IFK ägde spelet, men blev sönderkontrade och för första gången förlorade IFK 
med mer än ett mål.

IFK-BW90 2-2 (0-1)
Mål: Filip Ranmo, Inatimi Biotonye
Fyra mål på en kvart mitt i matchemn och ett av dem av Mamudu Moro, 
IFKs höstsuccé som i våras spelade i BW.

Kvarnby-IFK 4-1 (1-0)
Mål: Filip Ranmo.
Åter 1-4 i ösregn på en gammal konstgräsmatta, men Kvarnby var ett spelande 
lag och var bra, ingen skam att förlora här inte. Waxiu Shehu gjorde comeback 
efter långvarig skada.

Rosengård-IFK 1-3 (1-2)
Mål: Kevin Thompson 2, Karim Al-Asi
Sommarförvärvet Kevin Thompson gjorde två mål i höstupptakten och blev stor 
hjälte, detta sedan Thompson vänt underläge 0-1 till 2-1 mellan 24:e och 36:e 
minutern.

Karlskrona-IFK 2-2 (1-0)
Mål: Linus Svensson, Danny Gunnarsson.
Andra besöket i Blekinge, andra gången som IFK tappade ledning när sekunder 
återstod, detta efter missförstånd mellan målvakt och mittback. Karlskronas för-
sta mål ett präktigt självmål.

IFK-Hässleholms IF 1-1 (1-0)
Mål: Linus Svensson
IFK var det klart bäst, gjorde 1-0 i åttonde genom Linus Svensson.  Tyvärr döm-
des IFK:s 2-0 bort för offside, videobilderna visade att det var felaktigt, sedan 
kom kvitteringen i 91:a. Karim Al-Asi skojade friskt med sin back.

Lindsdal-IFK 6-3 (3-2)
Mål: Mamadu Moro 2, Danny Gunnarsson.
Andra långresan till Kalmar – och andra käftsmällen, detta trots att nye Mamudo 
Moro gav IFK ledningen två gånger. Efter tre kanoninsatser mot topplag kom IFK 
ner på jorden.

IFK-IFK Malmö 1-1 (0-0)
Mål: Danny Gunnarsson.
Historien upprepade sig, IFK tappade ledning i 90:e minuten. Så var det mot 
Karlskrona, Hässleholms IF - och nu IFK Malmö. Här var dock Kamratkollegan 
från Malmö klart bättre i första halvlek, då målvakten Alex Nilsson räddade IFK.

29/8 Prespa Birlik-IFK 4-2 (2-0)
Mål: Filip Ranmo, Ilir Salja.
Trots en bra inledning kunde inte IFK stoppa suveräna serieledarna, som säkrade 
seriesegern trots att det är sex omgångar kvar och vilt jubel bröt ut när domaren 
blåste av matchen. Guldhattar, champagne fyrverkeri.

IFK-Österlen 1-0 (0-0)
Mål: Mamudu Moro.
IFK tog en viktig seger i bottenstriden när Österlen besegrades med 1-0 och det 
var Mamudu Moro som elegant rundade Österlen-målvakten efter att ha blivit 
frispelad av Ilir Salja.

IFK-Torn 1-2 (0-1)
Mål: Niklas Jönsson
Första halvlek var en av IFK:s bästa för året, med flera träffar i trävirket, men så 
bjöd man på en frispark på övertid i första halvlek - och så var det 0-1. Niklas 
Jönssons reducering hjälpte inte.

Nosaby-IFK 2-0 (1-0)
Utan vilja går det inte att besegra jumbolaget Nosaby. Det blev IFK varse när 
man ställde ut skorna, slog felpass i parti och minut - och underpresterade på 
alla fötter. Visst, tre mittbackar var avstängda, ytterbacken Danny Gunnarsson 
skadad, men ändå....

IFK-Kvarnby 0-2 (0-2)
IFK startade med två målchanser de första minuterna, men sen kom chocken: 
Domaren dömer straff för gästerna, en straff som ingen mer än domaren såg och 
0-1. 0-2 var årets jättebjudning.

BW90-IFK 2-1 (1-1)
Mål: Mamudu Moro.
IFK ledde bortamatchen mot BW90 med 1-0 ända fram till 45:e matchminuten, 
då sydskåningarna tilläts kvittera. Sedan höll IFK 1-1 fram till 89:e minuten då BW 
gjorde segermålet.

 IFK-Berga 1-3 (1-1)
Mål: Mamudu Moro.
Femte raka förlusten avslutade serien, i alla dessa fem matcherna hade IFK 
många avstängda och skadade och IFK har inte så bred trupp att man klarar 
detta.
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IFK-Asarum 1-0 (0-0)
Mål: Linus Svensson.
Efter en fenomenal första halvlek där IFK radade upp målchanser, frälste Linus 
Svensson de gulsvarta när han dundrade in segermålet i 89:e minuten, nu vänta-
de välbehövlig sommarvila.

25
/6
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2015

Matcher/Mål serie       Kval
Philip Bengtsson 26 1

Niklas Jönsson 24/2 2

Filip Ranmo 23/8 1/1

Karim Al-Asi 23/4 2

Alex Nilsson 22 2

D. Gunnarsson 21/4 2

Pontus Björnsson 21 2

Linus Svensson 20/5 1

Ekrem Dibrani 20 1

Diego Delgado 19 2/1

Martin Tsilfidis 15/1 

R. Christianson 14 2

Inatimi Biotonye 13/1 1

Anton Pramberg 12/1 2

Ilir Salja 12/1 1

Kevin Thompson 11/2 2

Joel Andersson 10

Mamudu Moro 10/5 2/5

Dennis Karlsson 8

Mert Yanev 7

Krenar Ejupi 5 1

August Nilsson 5

Waxiu Shehu 5

Robin Persson 3

Theo Ekström 1

O.Johannesson 1

Anton Pramberg har gjort 2-0 i derbyt mot Hässleholms IF och grattas av Philip Bengtsson och Martin Tsilfidis

Karim Al-Asi showar i derbyt mot HIF framför ögonen på tränaren Patrik Lennartsson.Pontus Björnsson

Philip Bengtsson

Niklas Jönsson Diego Delgado-Forrich
mot Mamudu Moro, BW90

Målvakten Alexander Nilsson, 18 år 

Kompismöte 
mellan  Filip 
Ranmo och 

Axel Harletun, 
utlånad till Torn

Danny Gunnarsson, MartinTsilfidis och 
Anton Pramberg jublar i derbyt.

Danny Gunnarsson

Niklas Jönsson i kamp 
mot IFK Malmös skytte-

kung Jörgen Nilsson

F
oto: B

ildbyran
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6-0 – Fyra mål och kvalsuccé av Mamudu
17/10 

IFK Trelleborg-IFK 4-1 (1-0)

Mål: Mamudu Moro.

IFK förlorade första kvalmatchen mot 
Kamratkollegan från Trelleborg med 1-4.

IFK Trelleborg öppnade matchen på 
klassiska Vångavallen starkt och utdel-
ningen kom efter 20 minuter, men då var 
det de gulsvarta som nickade in ett själv-
mål. Andra halvan av första halvlek ägde 
Kamraterna från Göinge och tryckte på 
för fullt och då IFK-backen Danny Gun-
narsson gick förbi flera motståndare och 
gjordes ner var nog alla övertygade att do-
maren Sven Andersson skulle döma straff, 
men icke.

De gulsvarta fortsatte trycka på, men 
så fick de blåvitrandiga Kamraterna en ny 
hörna - och 2-0 var ett faktum. Ännu ett 
självmål...

Mamudu Moro reducerade ganska om-
gående och nu öste de gula på för fullt när 
två kontringar avgjorde matchen och så 
stod det 4-1 till Trelleborg.

IFK-målvakten Alexander Nilsson fick 
en huvudskada tidigt och byttes ut mot 
Krenar Ejupi. Linus Svensson saknades 
även i denna match.

25/10

 IFK-IFK Trelleborg 6-0 (3-0)

Mål: Mamudu Moro 4,

 Filip Ranmo, Diego Delgado.

IFK gjorde det omöjliga, vände 1-4 till 6-0 i 
kvalmatchen mot IFK Trelleborg - och IFK 
spelar div-ll-fotboll även 2015.

IFK fullständigt exploderade och fick den 
smakstart som behövdes, 1-0 efter 6 mi-
nuter och 2-0 efter 9 minuter, även trean 
kom före paus och det var precis vad som 
behövdes. Men mellan de två första målen 
gjorde 18-årige Alexander Nilssons en jät-
teräddning direkt efter Mamudu Moros 1-0, 
Alex var ända uppe i sitt vänstra kryss och 
räddade till hörna. Vilken keeper!

Sedan kom 2-0 Filip Ranmo, assist Moro 
– och så matchens läckraste då Filip Ranmo 
betalade tillbaka och nickade fram till Moro, 
som elegant nickade in 3-0.

I andra halvlek fortsatte IFK och gjorde 3-0 
även i andra halvlek och det var ett mycket 
lyckligt lag som jublade efter slutsignalen, 
tränaren Patrik Lennartsson sträckte hän-
derna i skyn och var säkert lyckligare denna 
afton än när IFK tog steget upp i fjol, detta 
var en ännu större prestation efter alla skad-

or och avstängningar.
Mamudu Moro gjorde fyra mål, han var helt 
otrolig och gjorde lite som han ville, vände 
ut på Trelleborgs-försvaret och blev ners-
parkad massor med gånger, den värsta var 
i 90:e minuten då det small så det hördes 
över hela Österås, här blev Trelleborgs Josef 
Fahkro utvisad, men det hade förstås ingen 
betydelse, det stod ju 6-0, det viktigaste var 
ju att Mamudu inte blev allvarligt skadad. 
IFK ställde upp mer ordinarie än tidigare i 
höst, Filip Ranmo och Linus Svensson var 
tillbaka, tyvärr skadade sig Philip Bengtsson 
under veckan och kunde inte deltaga.

Och sommarförvärvet Mamudu Moro, 20 år, 
vilken målskytt, vilken hjälte! Han gjorde fyra 
mål hemma på Österås, han vände ut och 
in på Trelleborgs-försvaret och blev nerspar-
kad i tid och otid, värst i slutminuterna då det 
small så det hördes över hela Österås, Trelle-
borgs Josef Fahkro fick rött kort, dessbättre 
blev inte Mamudu skadad.

FRÅN GATAN I 

GHANA TILL

 4 KVALMÅL PÅ 

ÖSTERÅS
Mamudu Moro föddes för 
20 år sedan i en liten by i Ghana, 
Volo, två timmars bilresa från 
huvudstaden Accra.

-Jag spelade fotboll på gatan från 
jag var fyra år, det fanns inget or-
ganiserat där, berättar sympatiske 
Mamudu.

-Inte förrän jag var 14 år kom 
jag till en klubb, Super Ranges i 
staden Kpandu, fortsätter han och 
efter detta värvades han till Soccer 
Soldiers i Akosombo.

För två år sedan kom Mamudu 
till Sverige och han hamnade i 
Stockholm och en farbrors fru fix-
ade så jag skulle få träna med AIK, 
men den träningen snöade bort. 
Istället hamnade han i Sjöbo och 
Sjöbo IF där han öste in mål, varpå 
han värvades till BW90 i Bjärsjöla-
gård, där han fortsatte att göra mål 
och i somras kom Mamudo till IFK.

Självklart ville IFK knyta Mamudu 
till sig även framöver, men nu är 
det så att förbundet ändrat regler-
na och nästkommande säsong får 
icke EU-medborgare inte spela i 
tvåan, utan lägsta serie är ettan och 
detta gör att IFK släpper Mamudu 
till Superettanlaget Ängelholms FF.

Rasmus Christiansson
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6-0 – Fyra mål och kvalsuccé av Mamudu
F

oto: B
ildbyran

IFK utan chans mot IFK Hässleholm.
Under denna rubrik på IFK Trelle-
borgs hemsida inleddes texten från 
andra kvalmatchen: Vårt A-lag fick 
idag en riktig överkörning i den andra 
kvalmatchen till division 2, förlust på 
Österås idrottsplats med hela 0-6.

Artikeln avslutades med:
”Utklassning, överkörning, klasskill-
nad, ja man kan bara vara ärlig och 
konstatera att vi inte hängde med 
idag och att IFK Hässleholm var klas-
serna bättre”.
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NORRA SKÅNE OFFSET
     281 81 HÄSSLEHOLM

Vårt mål är att öka trycket

www.nso.se | Hässleholm
Norra Skåne Offset AB

Mats Hansson 0451-745 010, 0708 77 10 75
Thomas Sköld 0451-745 025, 0708 40 48 86
Mats Ahlberg 0451-745 011, 0708 77 10 78

Vi hjälper dig med din trycksak!

Ett praktiskt lärande i nära 
samarbete med arbetslivet

E-post: kansli@yhs.se   
Telefon:  0451-26 85 81  www.yhs.se
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NYHET!

GRÄNSLÖS
SVÄNGER SOM DU VILL

Gränslös är ett flexibelt och lättmonterat mursystem. Med våra nya radieblock kan 

du ta ut svängarna och skapa rundare former än någonsin tidigare. Med block, 

pelare och murkrön i färgerna grå och grafit väljer du själv vilken utformning du 

vill ha. Det är bara fantasin som sätter gränsen. 

Läs mer på www.finja.se

 

Välkommen in till oss på Första 

Avenyen 5 i Hässleholm så 

hjälper vi dig, eller läs mer på 

seb.se/enklafirman. Du kan också 

ringa 0771-62 53 53 för personlig 

service dygnet runt, alla dagar.  

Det ska vara enkelt 
att driva eget.  Slapparklappar!

Ge bort en SPA-upplevelse i julklapp.
Ett sätt att visa omtanke.

Beställ presentkort direkt på hemsidan
 www.halsooasen.se

eller ring oss på 0451-234 53.

Upplev harmoni

Logementsv 13B  •  281 35 Hässleholm  •  Tel 0451-234 53  •  E-post halsooasen@telia.com    

S. Kringelvägen  Hässleholm
Tel. 0451- 468 40

Hjulinställningar  •  Balanseringar
Riktning av aluminiumfälgar  •  Service Släp uthyres!

Delbetala genom GE Money Bank!

KVALITETSMAT FRÅN FOOD4YOU
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UNGDOMS-
SIDOR 20-26

IFK har en stor och bred ungdomsverksam-
het, här finns aktiviteter från barnen tar de 
första stegen, upp till A-laget. Det börjar med 
Bollkul för de allra minsta som leker i Läreda-
skolan söndagar 15.30 och så vidare i de oli-
ka barn- och ungdomslagen för att så små-
ningom hamna i juniorlaget – och A-laget.
Många spelar A-lagsfotboll väldigt tidigt, 
en del redan i 15-årsåldern, senaste exem-
plet är Theo Ekström som debuterade som 
14-åring – och blev målskytt. Målvakten 
Alexander Nilsson vaktade A-målet vid 17 år 
och fyllde 18 under senaste säsongen.
Många når de olika landslagen: Tobias Lin-
deroth, Jon Jönsson, Andreas Dahl, David 
Eek, för att nämna några.

P09/P10: Tränar en gång i veckan. Just nu 
inomhus på Läredaskolan kl. 09.15-10.30 på 
lördagar.
P07: Tränar två gånger i veckan. Har deltagit 
i Levins cup och några cuper under året.
P06: Har deltagit i resultatlöst seriespel vår 
och höst under året samt deltagit i cuper 
både inomhus och utomhus.

Succé i Gothia
IFK:s duktiga 13-åringar 
gjorde succé i Gothia Cup.
Tony Helm och hans duktiga medhjälpare 
valde att ställa två likvärdiga lag på benen - 
ingen toppning här inte – och i konkurrens 
med 144 lag gick BÅDA lagen till A-slutspel.
IFK spelade mot sex nationer: Tyskland, 
Kenya, Jordanien, Skottland, Italien och 
Sverige.

IFK1 åkte ut mot Brommapojkarna som slu-
tade 2:a och vi hade dom i brygga och gjor-
de två mål, vilket endast ett lag ytterligare 
mäktade med.
Hade killarna i IFK2 klippt tånaglarna så hade 
vi petat in kvitteringen i A-slutspelsmatchen.
Små mariginaler, men oj vilken vecka vi hade 

P05: Vann de båda serier som man ställde 
upp i och har spelat flera cuper. Bl.a. har våra 
10-åringar deltagit i Pinse cup i Danmark.
P04: Två 7-mannalag i seriespel både vår 
och höst samt deltagit i flera cuper.
P03: Tre 7-mannalag i seriespel både vår 
och höst. P03 har även deltagit i flera cuper 
under året. Bl.a vann man Nibe cup i Mar-
karyd.
P02: Två lag i seriespel och dom har en stark 
trupp som kan mäta sig med de flesta lag 
i Skåne. Vinst i ett antal cuper under året. 
Årets höjdpunkt  Gothia cup där man ställde 
upp med två lag. Båda lagen gick till A-slut-
spel, ett till kvartsfinal.
P01: Ett lag i seriespel under hösten i Skå-
neserien. Under våren spelade man även i 
lokal serie.
P00: Har spelat i Skåneserien under året och 
kvalificerade sig under hösten till spel i hög-
sta Skåneserien nästa år. Flera spelare har 
provat på spel i juniorlaget.
Vill Ni prova på fotboll och vara med på lik-
nande resor?
Läs mer om våra lag på 
www.ifkhassleholm.se

i Göteborg, ett minne för livet.
FIFA-observatörerna berömde båda 
IFK-lagen för exemplariskt uppträdande på 
och utanför planen.
Alla killarna uppträdde och representerade 
IFK och P02 på allra bästa sätt under hela 
veckan. De gjorde IFK, ledare och support-
rar mycket stolta och bidrog till den otroligt 
goda stämningen!

Fakta: IFK P02 var två av de totalt 1754 la-
gen och 40200 spelarna från 74 länder som 
spelade 4425 matcher på 110 planer i Gö-
teborg.

Invigningen såg vi tillsammans med 56 420 
andra åskådare.

LOPPIS!
IFK & Vankiva IF

kommer att ha en gemensam Loppis
i Vankiva våren 2016

Ring Oskar Jönsson 0734-27 31 82
så hämtar vi dina loppisprylar.

JEANS

Klipp ut och ta med till butiKen

VÄRdechecK
100:- Rabatt

på alla jeans från jack&Jones o Only&Sons

Giltig tom
 2015-12-23



21IFK Hässleholm
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Bilder från vår breda verksamhet

Tisdag 19.00 Fredag 19.00
Söndag 19.00

Din kompletta logostikpartner!

IFK-dagen då stora och små spelar tillsammans, här lille Armin Culum mot 
store Ville Christiansson.

P-99 Elias Lindström flyger över en motståndare.

P-05 Meraj Haidari och Gustav Högstedt, Vinslöv P-00 Oskar Lindgren drar iväg en rökare.

P-02 IFKs Max Moore i vårderbyt mot Hässleholms IF som IFK vann med 12-1.

Juniorallsvenskan Jonathan Brodén och Elias Karlsson mot Varberg
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100 PÅ SOMMARSKOLA
IFK:s sommarskola blev i år en stor succé, aldrig tidigare har den lockat så många deltagare, 
101 killar i åldrarna 7-14, som drillades av ett tiotal ledare i en vecka. Teknik, skottövningar, 
spelförståelse, lek, barnen hade jätteroligt, en av dagarna var det en kille som fick en tand ut-
slagen, men efter kort läkarbesök var han snabbt tillbaka bland kompisarna. Alla barnen fick 
fika varje dag, samt fotboll och T-shirt.

05-an Viktor Ahlgren 03-an Fabian Nygren

Välbesökt sommarskola05-an Malte Lindgren

04-orna Noa Helm, Joel Sidemyr och Albin Segertun.

F
oto: B

ildbyran

advokat Jan-Åke Engvall • advokat Lars Blad
advokat Niclas Larsson • advokat Ylva Öhrström

Notarius Publicus

Tel: 0451 - 140 40  • Frykholmsgatan 8A 281 31 Hässleholm
www. stjernadvokat.se • stjernadvokat@ stjernadvokat.se
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100 PÅ SOMMARSKOLA TALANGTRÄNING
IFK:s talangträning avhölls för femte året i rad i augusti, i dagarna tre, rekorddeltagande, 95 pojkar, tränades som vanligt av de gamla stjärnträ-
narna Björn Andersson och Bosse Nilsson och dessutom fanns som vanligt gästtränare med förflutit i IFK, i år var det gamle skyttekungen Magnus ”Mål-Arvid” Arvidsson, 
Per-Ola Ljung och Anders Linderoth. Dessa gästtränare berättade om sina karriärer i samband med lunchen.
Anders Linderoth förde IFK till allsvenskt kval, mångfaldig landslagsman och proffs i Frankrike, Svensk mästare i Öster, tränare i Stabaek, Mjällby, Hammarby – och IFK.
Per-Ola Ljung lämnade tidigt IFK för Helsingborgs IF, där han spelade allsvenskt i många år och som tränare har han drillat allsvenska Örebro SK och Gais de senaste 
säsongerna.
Magnus Arvidsson kom från Helsingborg till IFK, där han blev skyttekung och sedan sedan allsvensk i Trelleborgs FF, Halmstad och Helsingborg, Magnus var proffs i 
tyska Hansa Rostock i många år och hann också med ett par A-landskamper. Han kom in i Guinnes rekordbok när han gjorde världens snabbaste hattrick när IFK mötte 
Landskrona BoIS och Magnus gjorde tre mål på 89,5 sekund. Även A-lagstränarna Patrik Lennartsson, Fredrik Ahlgren och målvaktstränaren Ola Wendel hjälpte till med 
utbildningen, ett otroligt lyckat arrangemang.

Magnus Arvidsson och Bosse Nilsson

Victor Holmberg, som går på 
MFFs akademi i Malmö.

Egon Ipsen

Magnus Arvidsson leder träningen

F
oto: B

ildbyran
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En bank för dig 
– hela livet

BOLLKUL FÖR DE MINSTA
Bollkul – här leker de allra minsta varje söndagseftermiddag. Här är det lika viktigt att hoppa 
från plinten eller klättra i ribbstolarna, springa runt med några tennisbollar i famnen – som 
att sparka fotboll. Det skall börjas i tid, men det skall bara vara roligt. Men även de minsta har 
sina idoler, lille Vincent Söderberg, 2 år, är klädd i Barcelona-tröja med Messi på ryggen och 
en annan knatte är skrudad i Tottenhams eleganta vit/marinblå dräkt och idolen heter för-
stås Harry Kane, den nye engelske stjärnan, fostrad i Spurs. Messi mot Kane, vilken duell!!!

F
oto: B

ildbyran
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Ta kontakt med Din Sydvedare för information.
Distrikt Hässleholm • Distrikt Älmhult
Vx: 010-46 38 000

Gallring är friskvård för skogen!

BEACHSOCCER I ÅHUS
IFK ställde upp med flera lag i Åhus Beacsoccer, 06:orna hade tre lag och 03:orna ställde upp 
med två jämna lag och hade ingen förhoppning om att vinna - men det blev seger i kvällens 
final på huvudplan inför storpublik mot antagonisten Hässleholms IF slogs tillbaka med 1-0 
och stor segerdans i sanden. Och 9-årige Grimm Johansson fick sitta i knät på farbror Ravelli. 
Han trodde nog det var VM-hjälten Thomas, men det var tvillingbroder Andreas...

06-an Grimm Johansson hamnade i farbror Ravellis knä.

06-orna ställde upp med tre lag03-ornas segerdans efter finalsegern mot Hässleholms IF

Kalle Olsson slår målgivande passning till segermålet mot Hässleholms IF i finalen. Granit Kurti, 04-an som spelade med 03

F
oto: B

ildbyran
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2015
U-lagen

Liggande: Grimm Johansson, Alve Lind
Sittande fr. v.: Filip Jönsson, Odin Osberg, Tim Prins, Noah Flink, Viggo 
Söderberg, Max Johansson, Inget namn, Magnus Johansson
Stående fr. v.:Alexander Söderberg, Svante Andersson, Max Johans-
son, Ali Reza, Santiego Bajric, Gustaf Månsson, Oliver Nilsson, Magnus 
Jönsson

Liggande: Erik Anderberg, Simon Sandqvist Sittande fr. v.:Jens Ivans-
son, Liam Zirkelbach, Shpendim Qorri, Ludvig Dahlkvist, Edison Aliu, Karl 
Olsson, Felix Ewerlöf, Sven Hoff med William Hoff
Stående fr. v.:Jonny Dahlkvist, Haris Cukur, Karl Persson, Sinan Hajdaric, 
Filip Hoff, Lucas Edvinsson, Lukas Romberg, Keisar Ahmed, Albin 
Olofsson, Lazar Majstorovic, Magnus Olsson Saknas: Kieran Storm, Max 
Kroon, Vincent Ohlsson, Oskar Åström, Max Persson, Isac Gunnarsson, 
Armin Culum, Gentrit Kurti, Charlie Modén, Måns Rosén

Sittande fr. v.: Ahmed Said Hussein, Mohamadreza Kazemi, Isak Orajär-
vi, Axel Eriksson, Carl Lundahl Persson, Filip Liljekvist, Anthony Svenning, 
Viggo Olsson, Michell Brageman 
Stående fr. v.: Marcus Eriksson, Chriss Boye, Conny Olsson, Asif Now-
rozi, Isak Olsson, Victor Karlsson, Oskar Lindgren, Rahman Khavari, Carl 
Engvall, Elliot Nilsson, Robin Engvall, Ola Wendell, Peter Nilsson

Sittande fr. v.: Gentian Tahiri, Wiktor Wisniewski, Einar Ipsen, Miran Filiz, 
Albion Dibrani, Leon Shala, Elliot Hartorp.
Stående fr. v.: Jonas Enetjärn, Ludvig Åström, Ture Jönsson, Arvid 
Persson, Axel Enetjärn, Sander Johansson, Neo Alonso, Frank Sandqvist, 
Björn Åström
Saknas: Djavit Arucaj, Arian Arucaj, Abduljawal Joma, Anel Lukac, Erik 
Halldén, Mio Florin, Oskar Segertun, Wallen Duong, Vincent Jönsson

Sittande fr. v.: Pontus Liljenberg, Elbir Feka, Vigan Ibishi, Gabriel Gagzis, 
Albin Segertun, Edwin Olandersson. Ledare Fredrik Olandersson.
Stående fr. v.: Ledare Abbe Ademi, Andi Ademi, Edvin Ipsen,  Nedzad 
Dzinovic, Hugo Grane, Albin Nilsson, Arnel Dlakic, Alden Softic. Ledare 
Kosse Gagzis. Saknas: Alexander Hansson, Albin Segertun, Bartosz 
Anwar,  Carlos Alvarez, Elion Hetemi, Granit Kurti, Homam Adb Alaal, Mil-
ton Stjernberg, Nawid Nowrozi, Noa Helm,  Raafat Aziz, Usama Hammur, 
Yousif Raad Owaid, Head coach Daniel Segertun & ledare René Alvarez.

Sittande fr. v.: Luka Samarzija, Ludvig Bjerlestam, Karim El Mohammad, 
Jacob Holmberg, Oliver Johansson, Casper Svendsen, Fida Haidari, David 
Alonso
Stående fr. v.:Stefan Jansson, Daniel Lay, Lucas Johnsson, Shkelcim 
Mulici, Teo Helm, Oscar Widmark, Wilhelm Andersson, Isaac Holmberg, 
Albin Jansson, Victor Holmberg, Theo Nilsson, Rasmus Engman Gustolf, 
Göran Persson

Sittande fr. v.: Frank Liedman, Elis Nilsson, Noah Reimers, 
Bernhard Brandt, Magnus Brandt (tränare) 
Stående fr. v.: Emir Kujundzic, Eddie Sandqvist, Hugo Bergkvist, Niels 
Gylestam, Alexander Hallberg, Calle Christiansson, Mohammed Agha
Saknas: Mohammed Agha, Ernest Djakova, William Hoff, Dexter Dolk
Milo Nilsson, Simon Barba, Harry Andersson, Erton Demiri

Sittande fr. v.: Anton Ekström, Algot Hallberg, Nick Gudmundsson, Meraj 
Haidari, Kevin Ekström, Filip Turesson, Marve Zellman, Amir Ramanovski
Stående fr. v.:Magnus Lindgren, Esahn Jafari, Malte Lindgren, Adam 
Branting, Julius Kajrup, Caspian Stjernkvist – Andersson, Viktor Ahlgren, 
Melker Borggren, Farrokh Amir, Ola Kajrup Saknas: Fredrik Ahlgren 
(Tränare), Julius Modén, Hugo Kroon, Avan Khalat, Andy Salim, Hannes 
Wahlentin, Fuad Glloggovic, Ahmel Lukac, Rio Cordova, Lao Salih

Sittande fr. v.: Simon Talik, Elliot Chalom, Marwan Mulhem, Ali Tamimi, 
Egon Ipsen, Gustav Talik, Wilhelm Andersson, Anton Alonso, Isaac Holm-
berg Stående fr. v.: Jörgen Troedsborg, Niklas Johansson, Fida Haidari, 
Farah Juhma, Tintin Johansson, Isak Troedsborg, Teo Helm, Simon 
Johansson, Noa Olofsson, Jacob Holmberg, Gustaf Wemlerth, Max Moore, 
Jonathan Månsson, Christian Vanga, Victor Holmberg, Johann Månsson, 
Johan Holmberg. Saknas: Tony Helm, Stefan Holmberg, Albert Gjakova, 
Albert Rosén , Anton Nilsson , Elias Johansson , Elias Karimi , S. Mulici.

Sittande fr. v.: Oscar Olsson, Elias Ulfvik, Jonathan Nilsson, Elias 
Lindström, Pontus Ernstsson, Marsel Ali. Stående fr. v.: Fredrik Ulfvik, 
Isak Rosberg, Albin Persson, Jakob Svensson, Linus Månsson, Kevin 
Rosenquist, Villiam Christiansson, Mahsum, Ola Wendel.
Saknas: Isak Olofsson, Kevin Zenthio, Erik Åberg och Axel Rosén

Sittande fr. v.: Elias Karlsson, Isak Olofsson, Malte Nilsson, Albin 
Westesson, Hamed Rahimi, Kevin Zenthio, Shpetim Edimi, Stefan Nilsson, 
lagledare. Stående fr. v.: Patrik Rydell, tränare, Jesper Christoffersen, Au-
gust Nilsson, Jonathan Brodén, Milton Gagzis, Erik Åberg, Klas Engman, 
Emil Svedberg-Roth, Simon Omari, Burhan Idrizi, Jocke Osberg, tränare.

Pojkar 99 J-laget

2000

2003

2006

2001

2004

2007

2002

2005

2009
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V Storgatan 51, Box  73, 291 21 Kristianstad | Telefon 044 - 18 35 00  Fax 044 - 21 48 60 | Epost kristianstad@kpmg.se 

0451- 140 10, Sven Brendheden 070- 56 81 153

I HÄSSLEHOLM

BYGGNADSBESKRIVNING
GRUND: Plintgrund, väggar bildar grund, 300 mm isolering och
100 mm sprickarmerat betonggolv U-värde: 0,11 kw/kvm.
Väggar: 75 mm betong, 320 mm cellplast, 45 mm stålreglar med     
45 mm mineralull, 12,5 mm Fibergips (brand-, ljud och våtrums-
skiva). U-värde: 0,09 kw/kvm.

Tak:  440 mm + 220 mm krysslagd bärande stomme, 620 
mm lösull, luftspalt och råspont, papp och cementtakpannor                               
U-värde: 0,06 kw/kvm.
Plåt: Plåtbeslagning av aluzink.
Fönster: Komposit, U-värde: 0,8 kw/kvm med marmorbänkar.
Rumshöjd: 2,40 – 4,60 m
Uppvärmning: Frånluftsvärmepump – vattenburen golvvärme.

Övrigt: Kök: släta ekluckor med rostfria maskiner.
Bad/WC: Helkaklade med Aspen badinredning.
Golv: Klinker i våtrum, entré och kök.
Khärs 3-stavig ekparkett i övrigt.
Bredband genom Telia.

Boka tid för enskild visning.

 (Gamla Bestotomten)
NYBYGGT MED EN AV MARKNADENS LÄGSTA BOENDEKOSTNAD (FÖR NYPRODUCERAT)

KALKYL VID KÖP:
Pris fullt färdigt enligt visningshus 
(tomt, anslutningsavgifter, stenläggning, färdig 
gräsmatta fiberkabel mm.)
Vid kontantinsats 15 % blir månadskostnaden 
efter ränteavdrag: ca 4 100:-
Då ingår räntor, värme, varmvatten, hushållsel 
och de kommunala avgifterna för vatten, avlopp 
och sophämtning
 
Nu kan du/ni även hyra bostaden.

Rockskola, dans, teater, 
skriva bok, film, språk 

eller digital bildredigering. 

Vad vill du lära?
Besök vår hemsida och 

anmäl dig idag!

www.abfskanenordost.se
0451-49010

Arbetarnas Bildningsförbund

Stor utställning
Länsmansgatan 17

Sösdala

Inte bara

Kakel...
Badrumsinredningar,

Värmegolv, Bubbelkar...

Mer än 40 år
i branschen

borgar för att vi kan
hjälpa till med

kompletta lösningar
till de flesta projekt.

Tel. 0451 - 612 00
www.eurogolv.se
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VVS
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Ingenjörer AB

90

Röingegatan 29·  www.gummiroth.se

Battericentralen
Tel. 0451 / 109 16 • Åkaregatan 26 • 281 33 Hässleholm

1480 x 925 mm

2012-03-22
Skissförslag på dekal som fästes direkt på 
Er befintliga skylt.

Allt i plåt och ventilation
Etablerat 1964

0451-158 53 • HÄSSLEHOLM

Medicinsk fotvårdsklinik
               0451-858 60 
 
       Välkommna!
Annika  Anna  Johanna

Frykholmsgatan 19 A,  281 31 Hässleholm,  annika@filofot.se

Notarius Publicus i Hässleholm
Frykholmsgatan 25, SE-281 31  Hässleholm  •  gerd.hedenstrom@juristfirman.nu 

Telefon 0451 - 100 35  •  Telefax 0451 - 800 35 •  Mobil 0706 - 340 310

Iris Blommor
Hässleholm

Nytorget 1, 281 38 Hässleholm.  Tel: 0451-102 17

0708-24 24 44  •  www.goranstaxi.se
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Studera vad du vill. 
Var du vill. 
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Du kan förverkliga drömmar!
Välj en bank som gör skillnad.

   HÄSSLEHOLM - TYRINGE  
VINSLÖV-ÖNNESTAD

044-85300, 0451-381870 
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Detta har hänt

Grattis Vinslövs IF!
IFK och Vinslöv har alltid haft goda relationer och när Vinslöv nu vann div. V gjorde man det med sex IFK-produkter; Christoffer Blom, August Ols-son, Peter Olsson, Fredrik Borglund, Robin Persson och Edem Hetcheli. Lycka till i fyran.

Månadens atlet

IFK:s Oscar Johannesson, 

21, som  går på New Haven 

University sedan två år tillba-

ka, blev utsedd till månadens 

idrottsman i oktober. Oscar lä-

ser till Business Manager, men 

spelar också fotboll i skollaget 

och det går ju bra. Månadens 

idrottare, stort grattis.

Österås byggs om
Äntligen skall Österås idrottsplats fräschas upp, bland annat byggs en ny läktare på Östra sidan, som ersätter träläktarna som flyttades med från gamla Göingevallen i början av 70-talet. Vidare flyttas planen närmare den västra läktaren och på så vis får vi en kompaktare fot-bollsarena.

MFF-akademi
Det ser ut som om Malmö FF startar en fotbollsakademi i Hässleholm. 
För närvarande pågår förhandlingar mellan Hässleholms kommun och 
MFF och allt pekar på att det blir start redan höstterminen 2016. I så 
fall betyder det att talangfulla fotbollskillar kan utbildas i Hässleholm 
istället för att söka sig till MFF:s akademi i Malmö vilket ger pendlande 
varje dag.

Kujovic nära IFK

Emir Kujovic blev svensk mästare med IFK Norrköping, vann 

allsvenska skytteligan och blev uttagen i VM-kvaltruppen mot 

Danmark, vilken säsong! Men visste ni att Emir, som är uppväxt 

i Klippan, var en namnteckning från spel i IFK Hässleholm för tio 

år sedan.

Det här ingår i ditt medlemskap när du börjar hos Actic:

• Träning med instruktör som visar hur du tränar effektivt och säkert.

• Personligt utformat träningsprogram som är ätt att följa   
 och som garanterat ger resultat.

• Varierat utbud av gruppträning! För mer info se actic.se

• Löpande uppföljning och nytt program när det är dags att lyfta   
träningen till en ny nivå.

Hos oss är det enkelt att komma igång och vi som jobbar här delar 
gärna med oss av tips och inspiration. 

Kom in så visar vi hur vi kan hjälpa dig att nå dina mål.

Actic Hässleholm · Östra Hagagatan 2 · 045-126 82 21 · actic.se · facebook.com/acticsverige

KOM I GÅNG MED ACTIC

 som visar hur du tränar effektivt och säkert. som visar hur du tränar effektivt och säkert. som visar hur du tränar effektivt och säkert.

 som är ätt att följa    som är ätt att följa    som är ätt att följa   

 och nytt program när det är dags att lyfta    och nytt program när det är dags att lyfta    och nytt program när det är dags att lyfta   

 Actic bjuder alla
på fri träning under 

julledigheten... Det är 
vår Julgåva! 

Företaget med Resurser

Eslöv 0413-682 00 Hässleholm 0451 84 650 Hörby 0415-130 70
www.flexilast.se   |   info@flexilast.se

Vi har nu den stora glädjen att 
presentera Actics webshop
Köp dina nya träningskläder 
på actic.se
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Vi satsar på Hässleholm med omnejd!
Avfallscontainrar – Budservice – Kranbilkörning – Maskintransporter – Lastväxlarekipage

Försäljning av: Sand – Grus – Singel – Makadam – Storsäckar

Gilla oss på Facebook!
0451-38 46 67 · www.flexilast.se
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Frykholmsgatan 13,  Hässleholm,
 0451-890 00, info@statt.se, www.statt.se 

Boka in släkten eller er själva på Hotell Statt!
 Under jul och nyår  - logi från 520:-/pers och natt

Alla hotellgäster äter brunch gratis 23-27/12 
För varje vuxen bor och äter ett barn tom 12 år gratis

Boka ditt rum direkt på vår hemsida www.statt.se

BRUNCH
23-27/12 serveras brunch kl 09.30-13.00 för 195:-/pers

För varje vuxen äter ett barn gratis tom 12 år.
Boka din brunch i receptionen på 0451-890 00 eller info@statt.se

Trångbodda i jul?

TESTVINNARNA
FORESTER OCH OUTBACK

*Erbjudandet gäller t.o.m. 2015-??-?? vid köp av ny Forester -15 eller Outback -15. Kan ej kombineras med andra erbjudanden, rabatter eller avtal. Bränsleförbr bl. körn. 5,7–8,5 l/100 km. CO2-utsläpp bl. körn. 150–197 g/km. Bilarna på bilden är extrautrustade. **Eller vid 1.500,
3.000 och 4.500 mil. ** *36 mån, körsträcka 1500 mil/år, inkl. service, uppl.avg. 595 kr, aviavg 55 kr/mån.

3 ÅRS FRI SERVICE**SUBARU OUTBACK

– Bäst i Test mot Volvo XC70, Skoda Superb Alldrive 
och Audi A4 Allroad.
(Teknikens Värld nr 21, sept 2014) 

EyeSight – Bäst i Test mot Mercedes C-klass, 
Volvo V60, VW UP, Mini Cooper och Nissan Qashqai.
(auto motor & sport nr 10, apr 2015)

– Bäst i Test mot Skoda Octavia Scout, Volkswagen 
Golf Alltrack och Volkswagen Passat.
(Teknikens Värld nr 13, juni 2015)

■ When translating the tagline before use, ensure that it fits within the space provided.

SUBARU OUTBACK 

fr. 319.900:–
privat leasing f r. 4.095:–/mån***

TESTVINNARNA
    FORESTER OCH OUTBACK

SUBARU FORESTER
– Bäst i Test mot Audi Q3, BMW X1,
Fiat 500X, Jeep Cherokee, LR Discovery, 
Lexus NX, Mini Cooper, Nissan X-Trail 
och Volkswagen Tiguan. 
(Teknikens Värld nr 8, mars 2015)

Newmanbil AB
HässleholmHässleholm

Månd-Fre 9-18, Lörd 10-14
Södra Kringelvägen 2
Tel.vxl 0451-384 000

SUBARU FORESTER

fr. 254.900:–
privatleasing fr.  3.395:–/mån***



STOBY MÅLERI LOGOTYP , CMYK (PMS 294 +130)

OKVÄGEN 6, HÄSSLEHOLM | 0451-38 85 00 
WWW.STOBY.SE |        FACEBOOK.COM/STOBYMALERI

VARDAGAR 9-18 LÖRDAGAR 10-14

Crossover hjälm

Skoskydd

NU KAN DU GE BORT 
EN HANTVERKARE I 
JULKLAPP
Den perfekta julklappen till någon som 
behöver lite extra hjälp med det praktiska – 
Ge bort en hantverkare från Stoby!

Vi erbjuder hantverkstjänster inom till 
exempel måleri, golv, kakel, kök- och badrums-
renoveringar.

Självklart kan ROT-avdraget nyttjas för utfört 
arbete. 

SÅ HÄR FUNGERAR DET
Du köper ett presentkort på valfri summa som 
sedan kan lösas in mot hantverkstjänster. 
Presentkortet går även att använda i vår butik. 

Besök www.stoby.se/butiker/hassleholm för 
mer information. 

Skäm bort någon speciell i år
På klappen kanske ditt eget namn står?

3999kr

4799kr

569kr

1399kr

Softshell-jacka

Marlin 7

Stort sortiment 
Globalknivar i 

butiken!Knivset 
Ord. pris 2295 kr

499kr

Robotdammsugare
Ord. pris 6499 kr

Ankarsrum
Assistent Original

› 7 liters kittel med jäslock,
degrulle, degkrok, degskrapa, 
3,5 liters vispskål med ballong-
och mördegsvispar.

Ord. pris 5495 kr

Köksmaskin 
Artisan

› 4,8 liters metallskål

Ord. pris 5599 kr

4999kr

499kr

Grytset 3 delar med lock
› 3 delar med lock

Ord. pris 899 kr

1799kr

OKVÄGEN 6, HÄSSLEHOLM | 0451-38 85 00 
WWW.STOBY.SE |        FACEBOOK.COM/STOBYMALERI

VARDAGAR 9-18 LÖRDAGAR 10-14

NU KAN DU GE BORT 
EN HANTVERKARE I 
JULKLAPP
Den perfekta julklappen till någon som 
behöver lite extra hjälp med det praktiska – 
Ge bort en hantverkare från Stoby!

Vi erbjuder hantverkstjänster inom till 
exempel måleri, golv, kakel, kök- och badrums-
renoveringar.

Självklart kan ROT-avdraget nyttjas för utfört 
arbete. 

SÅ HÄR FUNGERAR DET
Du köper ett presentkort på valfri summa som 
sedan kan lösas in mot hantverkstjänster. 
Presentkortet går även att använda i vår butik. 

Besök www.stoby.se/butiker/hassleholmwww.stoby.se/butiker/hassleholm
mer information. 

Crossover hjälm

Skoskydd

569kr

Skoskydd

degrulle, degkrok, degskrapa, 
3,5 liters vispskål med ballong-

4999

639kr

ArtisanArtisan
› 4,8 liters metallskål› 4,8 liters metallskål

Ord. pris 5599 krOrd. pris 5599 kr

4999kr

Köp till en 
köttkvarn 
för 599 kr

Ord. pris 1199 kr

Jag och mina kollegor är den 
perfekta julklappen till någon 

som behöver hantverkshjälp.

/ Johan

VI SLÅR IN DINA JULKLAPPAR 

MED RIKTIGT FINT PAPPER!

iRobot
RobotdammsugareRobotdammsugareRobotdammsugare
Ord. pris 6499 krOrd. pris 6499 krOrd. pris 6499 kr

5999kr

ÅRETS JULKLAPP!


