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BÄTTRE OCH BÄTTRE ÅR FRÅN ÅR

Det går bättre och bättre år från år för IFK 

som haft en stigande kurva de senaste sä-

songerna  - och framtiden ser således ljus 

ut.

• 2014 -  IFK vann division 3 och avancerade 

till tvåan.

• 2015 -  IFK kvalade sig kvar i division 2 efter 

6-0 i sista kvalmatchen mot IFK Trelleborg.

• 2016 – IFK gör en stark säsong och hamnar 

på en hedrande femteplats i tvåan.

Efter en trög start med två förluster inledde IFK 

en svit på 17 tävlingsmatcher med endast en 

förlust vilket betydde att den gulsvartrandiga 

plötsligt hade häng på toppduon Karlskrona 

och Rosengård. Tyvärr tog det myckna match-

andet hårt på den unga spelartruppen.

I augusti spelade IFK åtta tävlingsmatcher på 

fyra veckor och i slutet av månaden var det 

tungt. Då hade IFK förutom seriespelet avan-

cerat i såväl DM som Svenska Cupen med flera 

tuffa matcher.

• I DM-semifinalen blev det en tuff bortamatch 

mot topplaget i västra tvåan, Eskilsminne. 

Matchen gick till förlängning och IFK segra-

de och avancerade till semifinal.

• I Svenska Cupen lottades IFK mot Superett-

an-topplaget Halmstads BK, hemma på Öst-

erås bjöd IFK bra motstånd i första halvlek, 

men i andra var hallänningarna bättre och tog 

platsen i vårens slutspel i februari och mars.

I serien var IFK stabila större delen av säsongen, 

några toppar:

• IFK blev första lag att besegra suveräna se-

rievinnarna Karlskrona hemma på Österås, 

1-0.

• IFK vann även bortamatchen mot Karlskro-

na, 2-0, och var det enda laget som slog 

Karlskrona två gånger. Blekingarna fick totalt 

inkassera tre förluster...

Nu kan ambitiöse tränaren Daniel Nilsson i lugn 

och ro planera för nästkommande säsong. As-

sisterande tränaren Fredrik Ahlgren tackar för 

sig och ersätts av Joakim Welander.

Fredrik Ahlgren kommer fortsätta sitt engage-

mang i gulsvart, han är tränare för IFK:s pojkar 

födda 2005 och det kommer han fortsätta med, 

pojkarna blir 12 år 2017 och Fredrik kommer att 

utveckla dem till bra fotbollsspelare.

Ungdomssektionen är som bekant väldigt 

framgångsrik och här finns många bra lag och 

många bra spelare.

• 00:orna gjorde bra ifrån sig i högsta Skåne-

serien där man bl a mötte Malmö FF och är 

kvalificerade för högsta Skåne-serien även 

2017. 00:orna hade fem spelare uttagna till 

Skåne-lägret.

• 02:orna avancerade även dom till högsta 

Skåneserien – och slog ut Malmö FF i en 

dramatisk DM-match på Österås, 2-2 full tid, 

IFK vann straffsparksläggningen.

• 03:orna gjorde också bra ifrån sig och krönte  

säsongen med en fin insats i Gothia Cup, där 

man ställde upp med två jämna lag.

• 04:orna och 05:orna gjorde också bra ifrån 

sig i såväl årets seriespel som cuper.

• De yngre lagen spelar matcher men resulta-

ten räknas inte, men även här finns massor 

med duktiga spelare.

IFK har också genomfört såväl Sommarskola 

som Talangträning under året, i år var det Peter 

Swärdh, Per-Ola Ljung, Calle Lindell och Henrik 

”Henke” Larsson som gästade och inspirerade 

de 100 deltagarna. Och som vanligt var det trä-

narrävarna Björn Andersson och Bosse Nilsson 

som höll i trådarna.

Nu ser vi fram emot att 2017 blir ett lika bra 

fotbollsår.

Lennart Månsson
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SVENSKA
KVALITETSMASKINER

FÖR RÖR- o PLÅTBOCKNING

www.swebend.com

Två killar födda 2000 som redan tillhör A-truppen, Carl Lundahl-Persson och Elliott Nilsson, här i en match mot Malmö FF.

Iris Blommor
Hässleholm

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

Beställ dina
julblommor hos oss!
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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

HÄLSOKOSTBUTIKEN
I Hässleholm  

Första Avenyen 8, 010- 543 38 04

Dessa fantastiska
supportrar

Knut Moberg flaggar för IFK

Patrik Sjöström

Ameer Naseer

Magnus Moberg

IFK:s supportrar är fantastiska, de finns alltid där och stöttar sitt lag i vått och torrt, hemma som 

borta. Ibland många, ibland lite färre. Ibland med trummor, ibland utan. Men alltid klädda i gult och 

svart, alltid viftande med flaggor – och alltid på gott humör. Toivo Andersson, Patrik Sjöström, 

Benz, Maria, Jörgen, Ulfvik – och många, många fler.
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vi har 
bilar för 

alla behov 
hos oss hittar du rätt bil för dig

www.martenssons-bil.se

 alltid ett bra 
 inbytespris
 marknadens  
 bästa finansiering
 upp till 24 mån   garanti alltid

800 bilar
i lager!

Hos oss kan du alltid hitta en bil som passar  
dig, vi har över 800 bilar i lager! Besök 
någon av våra anläggningar i Hörby,  

Landskrona eller Ängelholm och låt oss  
räkna på en riktigt bra bilaffär.

Mårtenssons bil – alltid värt ett besök!

Ängdalavägen 9A · Hässleholm · 0451-229 00 · www.borgsvavgarner.se

Öppettider: Må-To: 9.00-16.00 · Fre 9.00-15.00

SUCCÉN FORTSÄTTER 
MED STICKCAFÉET 

Tisdagar 13-16
efter Nyår kör vi även

Torsdagkvällar 17-20

STORT SORTIMENT MED
STICK- OCH VIRKGARNER!

Varmt välkomna!

BUSKIS       
i Stoby Bygdegård 

Torsd. 8/12 kl. 19.00

Lantisarna med
 IFK-veteranen Sonje Björck

Välkomna!

Vill du vara säker på en plats, ring och boka: 
Douglas Ahlqvist 0707/904186

Bilden från reportage i Lokaltidningen Sonje Björck i IFK-tröjan
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”Det blåser alltid på Österås”

KONTOR Mitt i Europa, eller närmare bestämt, mitt i Hässleholm. Finns möjlighe-
ter att etablera dig, och ditt företag. I de gamla ”Modulentlokalerna”, med bara ca två km gång-
avstånd från centralstationen i Hässleholm, kan vi erbjuda kontorslokaler, både för det lilla och 
större företaget. Lokaler finns att hyra från ca 10 kvm och uppåt. Konferenslokaler, 
kontorslandskap, utbildningslokaler. Allt är möjligt att lösa även för de lite större företagen. 
Vidare finns även tillgång till fri parkering, busshållplats precis utanför huvudentré och 
närhet till restauranger.

LAGER Söker du inte bara kontor i Hässleholm, utan är ett företag som även
 är i behov av lager och distribution av dina varor/tjänster, så löser vi detta också till dig. 
Hela anläggningen är idag totalt sett   72 000 kvm med järnvägsspår indraget.
Egentligen finns inga begränsningar på hur du vill etablera din verksamhet hos oss. 
Vi löser allt efter dina behov. 
Välkommen att kontakta oss på 0451-74 02 60 alt info@hassleholmautoport.se
Vill du veta mer så surfa gärna in på vår hemsida www.hassleholmautoport.se
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EM HÄSSLEHOLMEM Hässleholm fyller 95 år och butiken är fylld  
av erbjudanden. Välkommen att fira med oss!

NYÄNG Kontinentalsäng
180x200 cm. Inklusive huvud- 
gavel, ben och bäddmadrass.

12.995:–
Ord. pris 17.990:–

Följ oss på Facebook!

9.995:–
Ord. pris 12.990:–

CUMULUS HJÄRTANÄS Kontinentalsäng
180x200 cm. Inkl. huvudgavel, ben och  
bäddmadrass. Gavelkuddar, 2-pack 595:– 

Ny kollektion. 
Välkommen in och prova!

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

em.com

INSERT YOUR LOGO HERE
After inserting logo, please remove the box. 

This can be done with “TouchUp Object Tool” in 
Adobe Acrobat Pro (found under Tools -> Advanced Editing).

Hitta din favorit bland tolv utvalda charms och kombinera 
den med ett av tre armband i sterlingsilver. Julpriset 
gäller fram till den 24 december. Extra charms kan köpas 
till, priser från 199 kr. Kan inte kombineras med andra 
erbjudanden. Med förbehåll för prisfel och utsålda varor.

ÅRE TS
JULKL APP

ARMBAND + CHARM

699 KR
SPARA 349 KR

Jesper Rantzer                                         Anton Dahlgren   
Brandingenjör och                                   Brandingenjör
civ. ing riskhantering                                0709-821075
Certifierad sakkunnig brandskydd           anton@bkbab.se
0709-751075
jesper@bkbab.se

www.bkbab.se
Torsgatan 2, Hässleholm

Vårt mål är att vara en lokal naturlig
samarbetspartner som hjälper er att

hantera era brandskyddsfrågor vare sig ni
är byggherre, entreprenör eller

verksamhetsutövare.

BRANDSKYDDSDOKUMENTATIONER -

BRANDTEKNISK RÅDGIVNING - BRANDFARLIG VARA

(ATEX) - SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE (SBA)

- UTFÖRANDEKONTROLLER

JULGRANAR 
SÄLJES !        

Julgranar säljes utanför Maxi, ett samarbete 
mellan IFK Hässleholm och Ica Maxi.

Köp din julgran och du deltager i utlottning av 

5 st Maxi-presentkort á 1.000 kr.

Fullt sortiment – Hög kvalité
Dagligen 8-23/12 kl. 09.00-18.00

Välkomna!

LOPPIS-PRYLAR
Vankiva IF och IFK Hässleholm hämtar loppis-prylar.

Ring Arne ”Oskar” Jönsson 0734/27 31 82

Vill du börja spela fotboll i IFK?
Ring Ken Linde 0708/92 11 61
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Vi utför det mesta inom bygg och renovering såväl som
trädgårdsarbete, markarbete, trädäck/altan-bygge och stenläggning.  

Hög kvalitét till konkurrenskraftiga priser.
Boka oss på www.lindensallservice.se eller ring 0708-102350.

Segervolt...

Mike Ayebaife Andrew, 24 år, är en festlig kille – och mål-

farlig. Nästan varje gång han nätat slår han en målvolt – 

och i somras när Mike gjorde tre mål i en match, ett äkta 

hattrick på 12 minuter(!!!), blev det en rejäl segervolt precis 

framför Norra Skåne-fotografen Jörgen Johansson.

I en annan match stoppade han bollen innanför tröjan 

efter ett mål, jo, Mike skall bli pappa i november.

Och i sista matchen, hemma mot Kvarnby gjorde Mike 

1-0 - och sprang över hela planen och upp på läktaren, för 

att pussa sin älskade flickvän Sara Larsson, förskollärare 

från Malmö som flyttat hit till Hässleholm med sin Mike.

Och det var ju för Sara som IFK kunde värva Mike i 

vintras. I fjol spelade han fotboll i Uppsala, men ville ner 

till Skåne och sin flickvän.

En kärlek som 2016 betydde 11 mål för Mike i IFK-trö-

jan och detta gjorde han på 18 matcher, 14 från start, man 

kan bara hoppas att han är skadefri nästa säsong och kan 

spela 26 matcher.

Mike har meriter från Nigerias U23-landslag, där han 

spelat fyra landskamper.

...och segerpuss



8 IFK Hässleholm

Profilen Philip

Barca har sin Leonid Messi, 170 cm, Real 

Madrid har sin Luca Modric, 174 cm – och 

IFK har Philip Bengtsson, 173 cm...

Pele 173, Henke Larsson 175, Anders Limpar 

172, Maradona 165 cm - listan över stora fot-

bollsspelare som inte är så långa – är många.

-Min favoritspelare är Luka Modric, kroaten 

som slog igenom i Tottenham och som för en 

fantasisumma såldes till Real Madrid, en spela-

re som jag studerat lite extra, förklarar ”Beng-

an”, som Philip Bengtsson kallas av kompisar-

na.

Philip är detta nummers stora profil.

Philip Bengtsson började spela fotboll i IFK 

Osby 4 år gammal, när han var tio flyttade fa-

miljen till Hässleholm och där blev det först 

spel i grönvitt innan han hamnade i gulsvart. 

Philip tränade hårt i IFK:s ungdomslag i många 

år tillsammans med många andra duktiga 

pojkar födda 1995, bland annat Robin Sved-

berg-Roth och Edem Hetcheli, alla fick så små-

ningom chansen i A-truppen  – och under våren 

2013 hade det gått uselt för IFK:s unga lag, och 

tränarveteranerna Björn Andersson och Bosse 

Nilsson tog in en späd yngling i den svåra bort-

amatchen mot Borstahusen, ett mycket fysiskt 

starkt lag.

-Det var jättestort, vi vann med 3-0 och det 

”Seriesegern för två år sedan är nog det roligaste hittills i min karriär...”

gick bra för mig, sedan spelade jag de flesta 

matcherna den hösten och jag fick till och med 

göra mål i en match, en volley mot Älmhult 

hemma på Österås, vi vann med 5-0 – och vi 

klarade kontraktet den hösten, ler ”Bengan”, 

som inte var ensam att som ung ta plats i re-

presentationslaget den hösten, även Filip Ran-

mo och Anton Pramberg fick och tog chansen.

Och sedan den dagen har Philip varit bofast 

i IFK:s startelva. Året därpå, 2014, vann IFK 

serien och avancerade till tvåan. I fjol, 2015, 

klarades kontraktet genom kvalspel mot IFK 

Trelleborg – och i år blev IFK femma...

-Seriesegern för två år sedan är nog det ro-

ligaste hittills i min karriär, givetvis hoppas jag 

att vi skall ta ännu ett steg och ta oss uppåt i 

seriesystemet.

Den gångna säsongen har dels inneburit att 

Bengan tagit ett stort steg i utvecklingen, lik-

som laget gjort.

-Jo, det har gått bra för både mig och laget, 

tycker det är imponerande att vi slog seriese-

grande Karlskrona två gånger och vi släppte 

inte in ett enda mål mot dom, 1-0 hemma och 

2-0 i Karlskrona.

-Förutom en liten svacka under hösten mås-

te vi vara nöjda med säsongen, förklarar Philip.

Underbar inställning

-Philip är en spelare som gått hela vägen ge-

nom våra ungdomsled, han fick chansen, han 

tog den, har redan gjort fyra säsonger i A-la-

get. Han är en klok tvåvägsspelare som alltid 

jobbar hårt och han jobbar för laget, beröm-

mer IFK-tränaren Daniel Nilsson och fortsätter: 

Bengan är dessutom extremt träningsflitig och 

kommer ofta en timma tidigare till träningen 

och tränar detaljer.

-Ja, när jag hinner sticker jag ner och tränar 

lite själv, ofta blir det skotträning och är vi två 

kör vi crossbollar, ju mer träning ju bättre blir 

man naturligtvis, menar Philip.

Hur mycket betyder IFK-tränaren Daniel Nils-

son för dig?

-Han betyder jättemycket, han utvecklar mig 

hela tiden under träningarna, men även genom 

alla samtal med oss spelare, han brinner för att 

utveckla unga spelare, förklarar Philip.

-Jag hoppas att jag utvecklas vidare i IFK 

och att vi tar oss uppåt i seriesystemet.

Vad är bra i IFK?

-Att föreningen släpper fram unga spelare och 

tror på dom. Sen får vi bra service, match- och 

träningskläder tvättas kontinuerligt och mål-

tiderna i samband med matchgenomgångar 

uppskattas givetvis också av oss spelare.

Ditt mål som spelare?

-Att göra mitt bästa och se hur långt det räcker.

Vad gör du vid sidan om fotbollen?

-Jag jobbar som lärarassistent på T4-skolan för 

närvarande. Efter studenten läste jag 30 poäng 

i Lund, men så ville jag jobba ett tag, sen kom-

mer jag naturligtvis att plugga vidare.

Fritiden?

-Kompisar och familj, mer hinner man inte vid 

sidan om fotboll och jobb.

Din kärlek till engelsk fotboll?

-Jag var 13 år när jag fick följa med morfar 

Bengt (Simmingsköld) till London och vi kolla-

de in Fulham, som blev mitt favoritlag.Sedan 

har jag varit i England sex gånger och tittat på 

fotboll, senast för ett par veckor sedan då jag 

såg Arsenal-Reading och Manchester-derbyt, 

det är läckert med de tajta arenorna i England. 

Man hoppas ju att det blir nåt liknande på Öst-

erås efter ombyggnaden.

Lennart Månsson

Namn: Carl Mikael Philip Bengtsson
Född: 1995-10-16
Längd: 173 cm
Vikt: 68 kg
Bor: Hässleholm
Yrke: Lärarassistent
Bil: Volvo XC 70
Klubbar: IFK Osby, Hässleh. IF, IFK
Styrkor: Speluppfattning, 
passningsspelet, kämpaanda
Svagheter: Huvudspelet

Favoritlag: Fulham
Favoritspelare: Luka Modric
Skräckmotståndare: Diego Delgado
Favoritland: Sverige
Favoritmat: Spagetti och köttfärssås
Favoritskådis: Benedict Cumberbatch 
(Sherlock)
Favoritmusiker: Benny Andersson/
Björn Ulvaeus
Ogillar: Mobbning
Tycker om: Familj/vänner 

F
oto: B

ildbyran

• Bud   • Bemanning   • Spedition   • Lager

Stefan Harrysson

Karpalundsvägen 39
291 92 Kristianstad

Växel: 010-206 70 40
Direkt: 010-206 70 42
Mobil: 0723-86 90 05

stefan.harrysson@avtab.se
www.avtab.se

Din kontakt:
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Första LTU-lägret Första A-matchen mot Borstahusen borta Första målet kom mot Älmhult på Österås, seger 5-0.

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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HAMBURGERMENY

 

Västertorg 2, Hässleholm
(vid Stora Rondellen)

Tel .  0451- 819 64
pizzeriatorinohassleholm.se

Kvalitetspizzor,
Kebab, Sallader,

Hamburger, 
Bakad potatis, Pizza,

Sandwich, 
Pasta, A la Carte

med ny 
smaksättning.

&
För en lycklig och
kvalitetsmedveten

mage

Efter 15 stämplar bjuder vi på pizza

OBS! 

Det går inte att överföra 

stämplar från annan lista. Tel. 0451-819 64

Öppettider:

Mån – sönd 
11–22

Lunch 70:- 
Ingår pizza sallad, läsk, kaffe mellan

 kl 11.00 – 14.00

Pizza 1 – 77 
Pasta och Sallad

A la Carte - Rullerätter
Tallrikrätter

pizzeriatorinohassleholm.se

 A LA CARTE 80:-

 SCHITZEL, pommes frites, grönsaker, 
 bearnaisesås,
 RöDSPÄTTA, pommes frites, grönsaker, 
 remuladsås
 LöVBIFF, pommes frites, grönsaker, 
  bearnaisee sås
 KYCKLING FILÉ, pommes frites, grönsaker, 
 bearnaisesås
 GRILLBIFF, pommes frites, grönsaker, 
 bearnaisesås

 PASTARÄTTER (med hembakt bröd) 75:-

SPAGETTI BOLOGNESE, spagetti, köttfärssås,
 tomatsås, parmesanost

CARBONARA, spagetti, lök, strimlat bacon, äggula
 svartpeppar, grädde, parmesanost

VEGETARISK, färska champinjoner, lök, färsk
 paprika, sparris, kronärtskocka, grädde, 
 parmesanost

BIRKASTAN, oxfi le, färsk paprika, 
 färska champinjoner, grädde, parmesanost

INDIANA, kycking, färska champinjoner, färsk
 paprika, curry, grädde, tomatsås, parmesanost

CARPACCIO, broccoli, oxfi lé, tomatsås,  
 pressad vitlök, grädde, parmesanost

EKMYRAN, broccoli, fl äskfi lé, tomatsås, grädde, 
 parmesanost
LASANGE AL FORNO, husets hemlagade 
 lasagne med ost

 EXTRA PÅLÄGG

Oxfi lé, fl äskfi lé, kyckling, kebabkött, 
skaldjur, mozzarella, bacon 15:-

övrigt                       5:-,   10:-

Burk såser, små  10:- 
Stor  15:-

Glutenfri botten  +30:-

Barnstorlek  – 5:-

Extra pizzasallad  +10:-

Stor pommes 40:-

Mellan pommes 25:-

Pommes på pizza 15:-

Servering +5:-

öVRIGA TILLÄGG

Delad Pizza tillkommer  10:-

Servering vanlig Pizza   5:-

Servering familjepizza  30:-

2 olika pizzor i en vanlig pizza 
tillkommer   10:-

2 olika pizzor i en familjepizza 
tillkommer   20:-

RULLERÄTTER 70:-
 Alla rullerätter innehåller: hembakat tunnbröd,
 isbergsallad, lök, tomat, gurka, feferoni, valfri sås

 KEBAB (Gyros) eller NöTKöTT

 KYCKLING

 FALAFEL

 SKINKA

 RÄKOR

 TONFISK

 TACO RULLE, ost, taco, köttfärs, jalapeno, tacosås

 TACO KEBAB RULLE, kebabkött, ost, 
  tacosås, tacoköttfärs 80:-

 VEGETARISK RULLE, färska champinjoner, 
 färsk paprika, majs 70:-

 KEBAB POMMES RULLE 85:-

TALLRIK RÄTTER (med pommes eller ris) 70:-
 Innehåller: 
 isbergsallad, gurka, tomat, lök, feferoni, valfri sås

 KEBAB (gyros) eller NöTKöTT

 KYCKLING

 FALAFEL

 MIX (kebabkött och kyckling blandad)  85:-

KEBAB o KYCKLING o FALAFEL 
I PITABRöD 65:-
 Innehåller: isbergsallad, tomat, gurka, lök, feferoni,

 hembakat pitabröd, valfri sås

KEBAB o KYCKLING o FALAFEL   70:-
ISTANBUL 

 Innehåller: hembakat skuret bröd, isbergsallad, lök,
 tomat, gurka, feferoni, valfri sås

SALLADER med hembakat bröd 70:-
 Alla sallader innehåller: 
 isbergsallad, tomat, gurka, och valfri sås
 Välj bland följande såser till sallader:
 Mild-, stark-, vitlök-, rhode Island- eller tzatziki sås

 OST o SKINKA SALLAD, ost, skinka, ägg

 RÄKSALLAD, räkor, sparris, ananas, citron, ägg, ost

 MIXSALLAD, skinka, räkor, tonfi sk, ananas, ost

 KEBABSALLAD, kebabkött, lök, feferoni

 KYCKLINGSALLAD, färska champinjoner, kyckling,
  majs, färsk paprika, oliver ost

 TONFISKSALLAD, tonfi sk, lök, oliver, färsk paprika,
 citron, ägg, ost

 GREKISKSALLAD, fetaost, färsk paprika, lök, 
 oliver, feferoni

 HAWAISALLAD, skinka, räkor, ananas, ägg ost

 CRABFISCH SALLAD, krabba, räkor, ägg, citron, ost

 VÄSTKUST SALLAD, räkor, musslor, sparris, citron,
 ost, färsk paprika

 VEGETARISK SALLAD, färska champinjoner, 
 färsk paprika, lök, oliver, ost, majs, ananas, sparris,
 kronärtskocka

 PARMASALLAD, parmaskinka, lök, oliver, 
 soltorkad, soltorkad tomat, räkor, pizzaost 80:-

 AVOCADOSALLAD, skinka, räkor, avocado, 
 ägg, ost, citron 80:-

 BLANDAD SALLAD, tonfi sk, kebab, 
 ost, skinka  85:-

 CESARSALLAD, lufttorkad skinka, sallad, 
 ost, färsk paprika, majs  85:-

 SALLAD med pasta +5:-

 90 g 150 g 200 g

Hamburgare 40:- 45:- 50:-
Hamburgertallrik 50:- 60:- 65:-
med strips, lök, isbergsallad, 
bröd, ketchup, dressing

 Extra pålägg:
 Bacon 10:-
 Ost  10:-

 Mexicanhot jalapeno+tacosås 10:-

BAKAD POTATIS 70;-
All bakad potatis innehåller: isbergsallad, tomat, 
gurka, majs, ananas, valfri sås 

  KEBAB (GYROS) eller NöTKöTT

  RÄKOR

  KYCKLING

  TONFISK

  SKINKA

  VEGETARISK    

OBS! 
Har du allergi kontakta vår personal!!!

   HÄSSLEHOLM - TYRINGE  
VINSLÖV-ÖNNESTAD

0451-38 18 70 · 044-853 00

Företaget med Resurser

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

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

JEANSDAGAR

100:-
RABATT

RABATT-
CHECK

WWW.JANSENS.SE
JANSENS · GALLERIAN HÄSSLEHOLM

PÅ JEANS FRÅN 
JACK & JONES

NAMN:.......................

TEL:...........................



11IFK Hässleholm

TRYCK REKLAM FOTO WEBB

FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG PRODUKT

0451-38 49 50   AMTRYCK.SE

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

Boka

Konferens-

lokal

Studie-vägledning

Wi-Fi

Låna
dator

Boka
grupprum

Studie-

lokaler

Skrivatenta

Studera vad du vill. 
Var du vill. 

Fast på hemmaplan.

Plug
ga p

å dis
tans

!

IFKaren April 2015.indd   1 2015-03-30   16:02:52
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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

EnRIVAL

EOLUS VIND

FASAB

FINJA

FLEXILAST

FOOD4YOU

FÄRG & MILJÖ

GÖINGE BIL

HANDELSBANKEN

HIBAB

HÄSSLEHOLM MILJÖ 

ICA KVANTUM

ICA MAXI

INTERSPORT

JSB - JOHN SVENSSON

BYGG AB

LASTBILSCENTRALEN

LEVINS GRUPPEN

LÄNSFÖRSÄKRINGAR

LÄREDA MEKAN

MELLBY GÅRD

NORDEA

NORRA SKÅNE

PEAB

PIZZERIA TORINO

SPARBANKEN GÖINGE

SPARBANKEN SKÅNE

STJERNMÅLERI

STOBY

VINSLÖVS FRITIDSCENTER

EnRival
– Peter & Peter inga rivaler

EnRival är ett företag som startades i Hässle-

holm och som har hjärtat i Hässleholm – och 

företaget växer idag så det knakar. Numera 

har företaget 52 kontor i Skåne, Småland, 

Västra Götaland, Värmland, Närke, Östergöt-

land – och en satsning pågår just nu i Stock-

holm.

-Ja, vi gör en inbrytning i Stockholm med start 

i januari, vi kommer att starta tre nya kontor i 

Kungliga Huvudstaden, bekräftar VD Peter Ros-

berg.

-Vi har kartlagt marknaden noggrant och vi har 

många presumtiva kunder där, förklarar vice VD 

Peter Wolff, mannen som tillsammans med Lena 

Areskoug startade EnRival 2005.

Det här är berättelsen om två polare som sat-

sade på den militära banan och var statione-

rade på P2, Peter Rosberg hade då avancerat 

till Överstelöjtnant och stabschef och hade ge-

nomgått det mesta i chefsutbildning. Peter Wolff 

fick Majors grad, steget under Överstelöjtnant – 

trots utbildning vid Fort Knox i Kuntucky, USA.

Men så en oktoberdag 2000 tog det roliga slut, 

P2 lades helt enkelt ner, det ansågs inte lönsamt 

med en massa militära förband eftersom gamla 

Öst med Sovjetunionen i spetsen upplösts...

Peter och Peter var med om att starta Berg & 

Partner, ett företag som snabbt blev framgångs-

rikt. Emellertid kom de två Petrarna snart på an-

dra tankar och gick skilda vägar. Peter Rosberg 

hamnade först i utbildningssektorn och sedan 

inom vård och omsorg.

Och Peter Wolff startade EnRival.

-Det var 21 december 2005 som min nuvaran-

de sambo Lena och jag drog igång och vi fick 

snabbt många kunder, berättar Wolffen.

I början av 2015 fick Peter Wolff reda på att Pe-

ter Rosberg sålt sin del i ett behandlingshem 

och greppade genast mobilen.

Avlastad

-Vi hade nu växt oss så stora att jag behövde 

avlastas och lämnade över VD-stolen till  Peter 

Rosberg, som  tillträdde 1 april 2015, berättar 

Wolff.

-Vi kände varandra, vi hade jobbat ihop i olika 

sammanhang, jag behövde inte lång betänketid, 

minns Peter Rosberg.

Och kombinationen Lena, Peter och Peter har 

snabbt gett resultat. Omsättningen 2014 var 4,5 

miljon, 2015 steg den till 25 miljoner – och 2016 

hamnar omsättningen på 40 miljoner kronor!!!

Idag har företaget totalt 70 anställda.

Fyra ben

EnRival har fyra ben att stå på: Rekrytering, 

bemanning, omställning samt arbetsmarknads-

projekt, det sistnämnda är EnRival en komplet-

terande aktör till Arbetsförmedlingen.

-Vi har fantastiskt bra samarbete med arbets-

förmedlingen på de orter där vi är etablerade, i 

Hässleholm fungerar det hur bra som helst, vi är 

en stor leverantör till arbetsförmedlingen i stan, 

för närvarande har vi bland annat 60 deltagare i 

ett projekt där vi i slutändan ser till att de flesta 

får ett jobb, allt från lagerarbetare till ingenjörer, 

förklarar Rosberg.

500 i arbete

-Vi matchar dom och stöder dom i arbetssök-

ningen och med vårt enorma kontaktnät leder 

det oftast till jobb eller utbildning.

-Under 2015 fick vi 500 i arbete och 100 i utbild-

ning, i år blir det fler.

Förutom fast personal på alla orter har EnRival 7 

studie- och yrkesvägledare som ambulerar runt 

på de olika kontoren.

Försörjningsstöd

-Ett annat intressant projekt just nu är ett upp-

drag åt Helsingborgs stad där vi fokuserar på 

folk med försörjningsstöd, människor som ham-

nat utanför samhället och exempelvis mist sin 

A-kassa. Här har vi på 3-4 månader hjälpt 40-50 

in i arbetslivet, berättar Peter.

-Visst är omsättningen viktig, men det mest 

glädjande är när vi har bidragit till att en arbets-

sökande fått ett jobb, då är det stor glädje bland 

såväl våra anställda som den som fått jobbet. 

Det är som när någon gjort mål i fotboll, alla jubl-

ar, skrattar Peter och drar en parallell till IFK.

När det gäller rekryteringsdelen så är kommu-

nerna stora kunder och bland företagen finns 

såväl små som stora företag. I Hässleholm har 

EnRival bidragit till flera lyckade rekrytering-

ar, bland annat förvaltningschefer i kommunen 

samt chefer till de kommunala bolagen.

-I och med att Rosberg blev VD så fick jag möj-

lighet att jobba mer med det jag är bäst på, 

rekryteringen, förklarar Peter som numera bor 

med Lena i Hofterup – men trots detta har han 

ett mycket stort IFK-hjärta.

Lennart Månsson

Fotnot: EnFuturum är ett bemanningsföretag 

som i dagsläget har 250 anställda.

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

Peter Wolff Peter Rosberg
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Njut av en Redig Julelunch för 245 kr.
 

Catering FREDHOLMS MATSALAR
Norra Stationsgatan 8D 281 48 Hässleholm 0451–76 20 42 www.fredholms.com

Vår julelunch är en buffé i fyra olika serveringar
med allt som hör julen till. Allt är tillagat med
kärlek och omsorg av riktigt bra råvaror. 
   Se mer på www.fredholms.com.
   Välkommen till Fredholms Jul. Den är God...

-SILL, LAX & ÄGG-
Kavring, vörtbröd,
Herrgårdsost ifrån Kristianstad
Ägghalva, Branteviksill,
Apelsinsill med kanel, Senapssill, 
Gubbröra, Sillsallad
Dillgravad lax m hovmästarsås.
Rökt Laxpaté m pepparrotsgrädde
Inlagd morot med smak av dill

-SKINKA & VILT-
Kokt julskinka med julsenap
Skånsk Rostbiff med smak
av Svartpeppar & persilja 
Rökt viltstek med
lingoncumberland
Rökt potatiskorv
Salami Ventricina
Rödbetssallad 
Waldorfsallad

-SMÅVARMT-
Köttbullar
Prinskorv & Brunkål
Fläsksida
Vegetariskt
Janssons Frestelse

-DESSERT-
Ris à la Malta med jordgubbssylt
Mandelmussla med sylt och grädde

en God Jul
[Detta är ett urval av rätter. Andra rätter och variationer av menyn kan förekomma].

F
oto: B

ildbyran

”I och med att Rosberg blev VD så fick jag möjlighet 
att jobba mer med det jag är bäst på, rekryteringen...”

Varför IFK?
Det finns massor med anledningar till att vi stöttar IFK Hässleholm:

• Vi är ett Hässleholms-företag i grunden.

• Vi vet att IFK gör ett fantastiskt jobb på ungdomssidan, vilket betyder en enorm 

samhällsnytta, vilket ger ungdomarna en meningsfylld fritid.

• Idrotten och speciellt lagidrotten och fotbollen är utvecklande och fostrande.

• Vi vill givetvis ha ett lag i Superettan och det skall vara IFK.

• Och så har vi norra Europas största IFK-hjärta.

EnRival har alltid en massa lediga jobb på sin hemsida, här ett urval:

• Lärarvikarie i Lund.

• Lokalvårdare för hemstäd.

• Truckförare i Ekeby.

• Butiksansvarig i Malmö.

• IT-tekniker i Hörby.

• Verkstadsmekaniker i Helsingborg.

• Betongarbetare i norra Skåne.

• Area Sales Manager sökes av danskt företag.

• Frisör i Lund.

• Kund- och assistentansvarig i Malmö.

• Telefonister till bilföretag i Malmö.

• Installatör o leverantör av vitvaror.

• 10 st CE-chaufförer.

• Grafiker i Helsingborg.

• Montör i Osby.

• Vaktmästare i Åstorp.

• Billackerare i Lund.

• Produktionstekniker i Hässleholm.

• Svetsare i Osby.

• Biluthyrare i Malmö.

• Produktionsledare i Finja.
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DANIEL SUMMERAR 2016
– ETT STEG UPPÅT I UTVECKLINGSTRAPPAN

Säsongen 2016 är bakom 

oss och tankarna finns 

redan på nästa års spän-

nande utmaningar. För 

att kunna göra 2017 så bra 

som möjligt gäller det att 

analysera den gångna sä-

songen. Där finns mycket 

positivt att ta med oss, 

men också saker som vi 

måste förbättra för att 

utvecklas i den takt som 

vi vill.

Vi hade en försäsong som kantades av 

skador, bruten näsa, fotskador och ska-

dade knän samtidigt som vi matchade 

mot bra motstånd. I en del matcher gjor-

de vi bra prestationer, men där var också 

matcher som vi var ojämna i våra presta-

tioner. När serien närmade sig så hade vi 

inte haft möjligheten att matcha ihop laget 

tillräckligt.

Trots förlust i de två inledande match-

erna var känslan ändå att vi hade hittat 

rätt i vårt försvarsspel. Vi hade grunden 

att stå på som skulle bära vårt anfallsspel. 

Under fyra månader, från den 17 april till 

13 augusti, förlorade vi bara en match av 

de 17 tävlingsmatcher vi spelade. Denna 

stabiliteten, tryggheten och tydligheten i 

vårt sätt att agera tillsammans på planen 

i både anfallsspel och försvarsspel är nå-

got att vara stolta över. Den tog oss till an-

dra omgången i Svenska Cupen, den tog 

oss till semifinal i DM och den tog oss mot 

toppen av tabellen. 

Jag hade inte skapat förutsättningarna 

för att vi skulle lyckas hela vägen. Vi var 

inte förberreda för att kunna hantera åtta 

matcher på en månad. Vår trupp innehöll 

för få spelare för ett så intensivt matchande i 

kombination med avstängningar och skador. 

Tyvärr så var den sista matchen i denna period 

derbyt mot HIF. En match som IFK vann över-

lägset, på läktaren, men på planen var vi trötta, 

både fysiskt och mentalt.

Svenska Cupen är ett äventyr, en utmaning att 

i 2:a omgången ställas mot ett lag från Superett-

an eller Allsvenskan. I första omgången gjorde vi 

en stark prestation och vann efter 

förlängning mot Eskilsminne IF, 

topplag från div. 2 västra. Nu 

väntade Superettan laget 

Halmstads BK hemma på 

Österås. Vi gör en stark in-

sats, hotar HBK och spelar 

jämt i stora delar av match-

en, men fick ändå se oss 

besegrade av ett bättre lag.

Hösten var tung, med någ-

ra riktigt dåliga prestationer, 

men vi kämpade och ville vända 

trenden. Vi visade styrka, att som 

lag resa oss upp tillsammans och 

vinna de tre sista matcherna. Tre viktiga 

matcher som ger oss en tro att ta med oss in i 

nästa säsong. Det gav oss också en 5:e plats i 

tabellen och återställd ordningen i staden – IFK 

är bäst i stan!

Vi tar med oss en positiv utveckling i vårt spel, 

men behöver förbättra vårt försvarsspel. Vi tar 

med oss den individuella utvecklingen som var-

je spelare har gjort, både tekniskt och taktiskt. 

Varje spelare i vårt unga lag tar också med sig 

ett års erfarenheter med sig in i nästa säsong. 

Under året så har jag varit med och startat 

två projekt i IFK. Det ena var en mer utvecklad 

fadderverksamhet där ungdomslagens ledare 

och spelare kan använda sig av A-lagspelarnas 

kunskaper vid träning eller match. Här har vi 

kommit en bit på väg men har långt kvar innan vi 

utnyttjar den kompetens som finns i föreningen 

tillräckligt. Fadderverksamheten skapar en stör-

re gemenskap och ett större engagemang för 

varandras utveckling.

Det andra projektet som jag var med och star-

tade i våras är IFK:s uppflyttningspolicy. Syftet 

är att spelare ska utmanas och utvecklas utifrån 

den nivå som spelare är på. Det innebär att spe-

lare ges möjligheten att träna med bättre spelare 

för att utmanas och fortsätta att utvecklas. Ger 

vi som förening inte spelarna möjligheten att ut-

manas och utvecklas så tar vi motivationen ifrån 

dem. Arbetet med IFK:s uppflyttningspolicy har 

kommit en bra bit på vägen, men har mycket 

kvar.

En del av IFK:s uppflyttningspolicy är att fle-

ra av våra spelare från de äldsta ungdom-

slagen har provat på att träna med A-laget. 

Några har gjort det så pass bra att de har 

fått chansen igen och ett par har blivit en 

del av IFK:s A-trupp. Av dessa så har Erik 

Åberg varit den som har spelat mest med 

tre matcher från start, segrar i samtliga, och 

flera inhopp. Även Elliot Nilsson har gjort 

flera inhopp. Calle Lundal Persson har gjort 

många matcher på bänken, men ännu har 

det inte blivit någon tid mellan stolparna.

Säsongen går in i sin sista månad, en må-

nad med provspelare på träningarna och fle-

ra av våra egna unga spelare som får chan-

sen att träna med A-laget. Arbetet med att 

IFK:s utveckling ska bli så bra som möjligt 

fortsätter. Varje detalj räknas. 

Mitt största personliga minne av denna 

säsong är vår DM-match den 18 maj borta 

mot Staffanstorp GIF när jag står i omkläd-

ningsrummet och precis har avslutat halv-

tidssnacket och min fru ringer och säger att 

det är dags nu. Fyra timmar senare hade vi 

fått en dotter.

Ett stort TACK till alla er som bidrar till den 

glädje som fotbollen i IFK ger så många, 

både på och utanför planen.

DANIEL NILSSON, 

stolt tränare för IFK Hässleholm

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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SUCCÉSÄSONGEN 2016, SAMMANSTÄLLD PÅ 3 SIDOR

Hässleholms 
kommun

www.levinsgruppen.se

De ledande mekanik- & elteknikföretagen i region syd

Seriematcher/mål 2016
Kojo Annor 26/9

Krenar Ejupi 26/0

Danny Gunnarsson 25/0

Filip Ranmo 24/5

Philip Bengtsson 23/2

Kevin Thompson             23/13

Diego Delgado 22/0

Joel Andersson 21/0

Ameer Naseer 20/0

Floretn Stagova 20/3

Michael Andrew              18/11

Linus Svensson 18/0

Mert Yanev 18/1

Pontus Björnsson 15/0

Axel Harletun  15/1

Elliott Nilsson 8/0

Erik Åberg 8/0

Karim Al-Asi 6/4

Ayanda Nkili 5/0

Ilir Salja 2/0

Robin Svedberg Roth 2/0

Alexander Nilsson 1/0

Jonathan Brodén 1/0

Forts.

Carl Lundahl Persson, Carl 

Mujaguzi, Isak Olofsson, 

Dennis Carlsson,Rasmus 

Christianson har suttit på 

bänken, men inte gjort inhopp.

Axel Harletun

Ameer Naseer

Kojo Annor

Filip Ranmo
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2016
Lindsdal-IFK 2-0 (2-0)
En olycklig start i en match där IFK var det spelförande laget, men där smålän-
ningarna gjorde snabba omställningar.

IFK-Rosengård 1-2 (1-0)
Mål: Florent Stagova.
IFK i ledningen, men så bjuder man på kvitteringen till 1-1, som blev 1-2. 
Bra försvarsinsats totalt.

Olympic-IFK 1-2 (1-2)
Mål: Kojo Annor, Florent Stagova.
Tidig 2-0 ledning för de gulsvarta, första målet kom sedan Kojo påpassligt stulit 
bollen. men en utvisning gjorde att det blev kamp ända in i kaklet.

IFK-IFK Malmö 2-1 (1-0)
Mål: Kevin Thompson, Danny Gunnarsson.
En tuff match på B-plan eftersom A-planen inte var spelduglig p.g.a. regn, 
IFK-ledningen blev skör efter onödig utvisning.

Nybro-IFK 0-2 (0-0)
Mål: Filip Ranmo, Mike Andrew.
En oerhört viktig seger mot ett icke oävet Nybro, IFK spelade bra första, utdel-
ningen kom i andra.

IFK-Hässleholms IF 1-1 (0-0)
Mål: Kevin Thompson.
Uselt underlag, kvalitén på matchen samma som underlaget. Sen IFK-kvittering, 
men efter detta fanns chansen till ett segermål.

Asarum-IFK 3-1 (2-1)
Mål: Filip Ranmo.
Förlust, den enda under en svit på 17 matcher. Svag prestation där vi blev sön-
derkontrade. Vi stod stilla och spelade, Asarum krigade

IFK-Berga 2-2 (2-2)
Mål: Kojo Annor, Mike Andrew.
En bra match av IFK, 2-2 i halvtid och IFK öser på i andra utan att få till ett seger-
mål, årets bästa match hittills. Straffmiss.

Torn-IFK 4-4 (2-2)
Mål: Kevin Thompson 2, Kojo Annor 2.
IFK gjorde 4-2 när tio minuter återstod, men fick endast oavgjort. Här skänkte 
IFK bort segern.

Kvarnby-IFK 1-3 (0-2)
Mål: Florent Stagova,, Kojo Annor, Kevin Thompson.
IFK inledde bra, men när hemmalaget fick två utvisningar tappade IFK spelet, en 
märklig matchbild.

IFK-Karlskrona 1-0 (1-0)
Mål: Kojo Annor
IFK slog obesegrade serieledarna, avgörandet kom på en härlig hörnvariant. IFK 
hade läst sönder Karlskrona, som inte fick till nåt anfallsspel.

IFK-BW90 5-0 (3-0)
Mål: Mike Andrew 3, Karim Al-Asi, Filip Ranmo.
Ett äkta hattrick på 12 (!!!) minuter av Mike Andrew, som denna gång fick lira 
högerforward.

Rosengård-IFK 2-2 (0-2)
Mål: Kevin Thompson, Mike Andrew.
IFK ledde med 2-0 i halvtid, men Malmöiterna kvitterade ganska omgående i an-
dra, efter detta hade IFK flera chanser att avgöra, en riktigt bra insats.
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Danny Gunnarsson Pontus Björnsson Kojo Annor

Kevin Thompson gjorde 13 mål
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IFK-Lindsdal 1-0 (1-0)
Mål: Kevin Thompson.
En match där tränaren Daniel Nilsson var jättenöjd, kanske årets bästa prestation. 
IFK spelade smart och taktiskt.

IFK-BK Olympic 1-0 (1-0)
Mål: Mike Andrew.
Trötta efter flera tuffa matcher, bl.a. DM-matchen mot Eskilsminne som gick till 
förlängning, inget skönspel, men ett gott hantverk.

IFK Malmö-IFK 3-0 (1-0)
IFK förde spelet i 25 minuter, sedan skadade Karim Al-Asi sig och strax före halv-
tid gör Kanariefåglarna 1-0. I andra får IFK en utvisning och i anfallet efter blev det 
2-0 på en helt onödig straff.

IFK-Nybro 1-4 (1-1)
Mål: Mike Andrew.
Startade dåligt men hade 1-1 i halvtid, utvisning i 46 minuten och trots att IFK 
hade chanser var det smålänningarna som gjorde målen, 2-1 kom efter klar hands.

Hässleholms IF-IFK 2-0 (1-0)
En olycklig start med baklängesmål efter ett par minuter. IFK trötta efter 8 matcher 
på 4 veckor, fysiskt och mentalt trötta, två dagar före mötte IFK Superettanlaget 
HBK i Svenska Cupen.

IFK-Asarum 1-1 (1-1)
Mål: Kojo Annor.
Asarums kvitteringsmål en rejäl bjudning, IFK gjorde en bra prestation och förtjä-
nade vinna denna match.

IFK Berga-IFK 2-2 (0-2)
Mål: Kevin Thompson, Philip Bengtsson.
Två fina mål av Kevin, snabb omställning och ett härligt skott av Philip Bengtsson. 
Här gav IFK bort segern i 92:e minuten efter onödigt bolltapp.

Lunds BK-IFK 3-1 (3-0)
Mål: Kevin Thompson.
En match som avgjordes vid ställningen 1-0, IFK gick miste om en klar straffspark 
och istället gjorde Krubban 2-0. IFK nådde inte upp till normal nivå.

IFK-Torn 1-3 (1-2)
Mål: Kevin Thompson.
En olycklig, onödig straffspark efter ett par minuter gav 0-1. IFK dåliga defensivt.

BW90-IFK 1-6 (0-4)
Mål: Kojo Annor 2, Philip Bengtsson, Filip Ranmo, Danny Gunnarsson, Mert 
Yanev, Danny Gunnarsson.
En härlig start med ett par snabba mål, sedan släppte aldrig IFK greppet.

Karlskrona-IFK 0-2 (0-1)
Mål: Kevin Thompson, Mike Andrew.
En imponerande insats av gulsvart, andra segern mot suveräna seriesegrarna, 
inför storpublik. Här fick serieledarna senarelägga segerfesten en vecka.

IFK-Kvarnby 3-2 (1-0)
Mål: Kevin Thompson 2, Mike Andrew.
Mike Andrew inledde målskyttet och sprang upp på läktaren och kysste sin ha-
vande flickvän. I andra gjorde Kevin två mål – och IFK blev bäst i stan.
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IFK-Lund 6-1 (4-0)
Mål: Karim Al-Asi 3, Filip Ranmo, Mike Andrew, Axel Harletun.
Den uppskjutna matchen från 4 juni blev seger med tennissiffrorna 6-1. Åter ett 
äkta hattrick, nu av Karim Al-Asi, som behövde 26 minuter.27

/7

Ameer Naseer Diego Delgado
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DM & SVENSKA CUPEN
IFK svarade för fina insatser i såväl DM som Svenska Cupen, men in-
satserna slet hårt på spelarmaterialet och gjorde att de gulsvarta fick en 
svacka i slutet av augusti.

I DM spelade man två tuffa matcher mot div. IV-lagen Staffanstorp 
och Tågarp, som båda besegrades, Staffanbstorp efter förlängning, 
Tågarp efter en stark andra halvlek.

I Svenska Cupen vann IFK mot div. 11-kollegan Eskilsminne borta ef-
ter en mycket tuff match där Karim Al-Asi avgjorde sent i förlängningen 
– och så blev det förlust mot Superettan-topplaget Halmstads BK och 
här gjorde IFK en stark första halvlek där hallänningarna gjorde två mål 
i slutet av första, vilket blev avgörande.
Svenska Cupen:
Eskilsminne-IFK 0-0 (0-0), 1-2 efter förlängning
Mål: Danny Gunnarsson, Karim Al-Asi.
IFK-Halmstads BK 0-4 (0-2)
DM:
Staffanstorp-IFK 1-1 (0-0), 1-2 efter förlängning.
Mål: Florent Stagova, Ameer Naseer.
Tågarp-IFK 1-3 (1-0).
Mål: Mert Yanev 2, Elliott Nilsson.
Semifinal: Landskrona BoIS-IFK 3-0 (2-0)

Linus Svensson gjorde en jättematch mot Halmstads supertalang Sead Haksabanovic

Linus Svensson och HBKs Gabriel Gudmundsson

Ameer Naseer i matchen mot Eskilsminne

Ex IFKaren Jesper Westerberg IFK-talangen Erik Åberg, 17 år

IFK-keepern Krenar Ejupi
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E-post: kansli@yhs.se    
Telefon:  0451-26 85 81
Hemsida: www.yhs.se

Vi erbjuder följande YH-utbildningar
Heltid 400 YH-poäng

• Automationsingenjör

• Automations- & Robotingenjör

• Byggnadsingenjör

• Elingenjör – elkonstruktion

• Elkraftsingenjör

• Entreprenadingenjör

Deltid/distans 200-225 YH-poäng

• Arbetsledare anläggning

• Entreprenör elinstallation    
   med allmän behörighet

Yrkeshögskolan Syd
Lärande och praktik i samverkan med arbetslivet

 

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    

Vi utför även måleri samt golvarbeten. 
Öppettider: Måndag till Fredag 10.00 – 18.00 · Lördag 10.00-14.00 · Lunchstängt: 12.15-13.00

Även butik i 
Hässleholm!

Södra vägen 2, Bjärnum. Tel. 0451 – 208 71 · Drottninggatan 111, Hässleholm. Tel. 0451 - 189 01

ROT-avdrag möjlig.
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www.bgbygg.se

Reparationer – Ombyggnader 
Tillbyggnader – Murning – Gjutning 

Kakel & Klinker – Grävning 
Ritningar & Byggnadslov

www.bgbygg.se

Över 30 års erfarenhet!

0709-474701

www.wikan.se

– BUTIKER I BUTIKEN –
Stortorget Hässleholm

Tel. 0451-38 43 00
www.nissesvaruhus.se
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UNGDOMS-
SIDOR 21-26

IFK har en väldigt aktiv ungdomsverk-
samhet, många duktiga ungdomar, fram-
gångsrika lag där man sätter individen 
i fokus. Från ledare och föräldrar hör vi 
ofta att IFK är generösa med finansiellt 
stöd när lagen åker på cuper och läger.

Vad får spelarna och ungdomslagen 
då från föreningen?
• När lagen åker på större cuper som      

Gothia betalar stöttar IFK ekonomiskt.
• IFK betalar anmälningsavgifter till de 

flesta cuper.
• När spelare åker på Skåne-läger, STU, 

tidigare LTU, är det IFK som står för 
kostnaderna.

• Planhyror och domarkostnader.
• Kanslitjänster, anmälningar, registre-

ringar etc.
• Klubbstuga, värme, el, larm och andra 

fasta kostnader.

Som alla förstår räcker inte medlemsav-
gifterna till alla kostnader, precis som 
i alla föreningar är IFK beroende av 
försäljning av lotter, korv, underkläder, 
toalettpapper, gödning och vad det nu kan 
vara. Kreativiteten måste vara stor, liksom 
viljan att hjälpa till, för att ekonomin skall 
gå ihop.

Benjamin Isholt

HNB AB
Vinslöv

Kent-Olle Johansson

Bollkul
för de minsta

Vill du börja spela
fotboll i IFK?
Ring Ken Linde 0708/92 11 61

Söndagar 15.30-17.00 Läredaskolan



22 IFK Hässleholm

80 PÅ SOMMARSKOLA
IFK:s populära sommarskola avhölls som vanligt i juni månad och i år fick de 100 deltagarna 
leka fotboll i två veckor med duktiga instruktörer, många A-lagsspelare och juniorer. Ola Wen-
del var skolchef och klubbens egna ungdomar Isak Olofsson, Elias Ulfvik, Axel Eriksson, Oscar 
Lindgren och Elliot Nilsson assisterade. Deltagarna fick fika varje dag, samt fotboll och T-shirt.
Det var inte bara IFK:s egna ungdomar som fick lira boll i två veckor utan det fanns även barn 
och ungdomar från andra klubbar också.

Santiego Bajric

Carl ”James” Mujaguzi

F
oto: B

ildbyran

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

Elias Ulfvik, en av instruktörerna.

Odin Osberg
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90 PÅ TALANGTRÄNING
I augusti var det talangträning i dagarna tre. Som traditionen bjuder var det de gamla tränarrä-
varna Björn Andersson och Bosse Nilsson som chefade och som vanligt var det tre gästträna-
re med IFK-förflutit; Peter Swärdh, P-O Ljung och Calle Lindell - och så kryddades sista dagen 
med Henrik  Larsson, som berättade om sin sagolika karriär, intervjuad av mannen som upp-
täckte och värvade honom till HIF, Bosse Nilsson. Förutom IFK-ungdomar fanns här deltagare 
även från andra klubbar, exempelvis Furulund, Hittarp, Riseberga...

F
oto: B

ildbyran

Fredrik Ahlgren tränar Nollfemmorna

Gustav Hemmert Per-Ola Ljung, en av instruktörerna

Odin Osberg
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Tid är viktigt.
Tillgänglighet är nödvändigt.
Att ha någon som lyssnar 
och ger råd -är avgörande!
Välkommen till Sparbanken Göinge.
www.sparbankengöinge.se

NOLLTVÅORNA SLOG MFF
IFK:s 02:or har nått stora framgångar i såväl seriespel som cuper,  bland annat slog man 
ut Malmö FF i DM hemma på Österås. Efter mycket dramatik stod Tony Helms pågar som 
segrare efter förlängning och straffar. 2-2 full tid och efter en mållös förlängning så blev 
keepern Jakob Holmberg stor hjälte när han räddade tre straffar och stort jubel bröt ut på 
B-plan denna mörka vårafton.

F
oto: B

ildbyran

Jakob Holmberg blev stor hjälte när han räddade tre MFF-straffar. William Andersson

Fida Heidari grattas till 1-0 av Elias Karimi
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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!

NOLLTREORNA PÅ GOTHIA
Nolltreorna gav sig ut på årets stora äventyr, Gothia Cup, ett äventyr som man sett fram emot i 
flera år och det blev verkligen en stor upplevelse. IFK ställde upp med två jämna lag och som 
båda skötte sig med den äran. Killarna sov på luftmadrasser i en stor sovsal och sammanhåll-
ningen var på topp. Ett annat mål var att direktkvalificera sig för Skåneserien 2017 och det 
uppnåddes med råge.

Teo Helm skjuter frispark

Inkvarterade i sovsalar

Föräldrarna hejar 
fram killarna

Kalle, Oscar, Kaisar, Albin, Haris, Teo och EliasIFK ställde upp med två jämna lag
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U-lagen 2016

Överst ledare: Magnus Jönsson, Magnus Johansson Bakre raden: Erik Bergquist, Oliver Nilsson, Elliot Olofs-
son, Baseer Muhammed, Ali Reza, Gustaf Månsson, Svante Andersson, Max Johansson, Anton Nilsson, Max 
Johansson, Noah Vesterlund Främre raden: Conny Hellborg, Anton Göransson, Noah Flink, Jacob Ewerlöf, 
Santiego Bajric, Grimm Johansson, Benjamin Isholt Liggande: Alve Lind, Filip Jönsson Saknas: Edvin Nilsson, 
Isak Zubanovic, Odin Osberg, Oscar Thurn, Premtin Ahmeti, Rudolf Påmark, Viggo Söderberg, Alex Söderberg

Bakre raden: Lucas Edvinsson, Jonny Dahlkvist, Albin Olofsson, Gentrit Kurti, Lukas Romberg, Lazar Majstoro-
vic, Karl Persson, Erik Anderberg, Sven Hoff, Simon Sandqvist, Jens Ivansson, Elias Olsson, Filip Hoff, Sinan 
Hajdaric, Magnus Olsson, Haris Cukur Främre raden: Oskar �sträm, Ludvig Dahlqvist, Edison Aliu, Shpendim 
Qorri, Keisar Ahmed, Armin Culum, Kieran Storm, Mohammad Motlak, Max Persson Saknas: Abolfazl Rasoli, 
Linus Christiansson, Charlie Modén, Max Kroon, Felix Ewerlöf, Måns Wanstadius, Omar Helmi, Karl Olsson, Anton 
Thurn och William Johansson samt ledarna Admir Culum och Johan Kroon.

Bakre raden: Chris Boye, tränare, Lucas Bjärlestam, Anthony Svenning, Axel Eriksson, Isak Olsson, Linus 
Månsson, Sebaedin Bekirov, Ludvig Johnsson, Mahmood Shakir Al-Agagera, Milton Gagzis, Carl Mujaguzi, Peter 
Leo, tränare. Främre raden: David Alonso, Pontus Ernstsson, Casper Svendsen, Elliot Nilsson, Oliver Johansson, 
Oscar Widmark, Oscar Lindgren, Isak Orajärvi, Abdinur Ali Hussein, Ali.
Saknas : Hamed Rahimi, Shpetim Emini, Isak Olofsson, Ali Shouhat Mohamdi, Filip Liljekvist, Rahman Kvawari, 
Carl Lundahl-Persson, Erik �berg, Jonathan Broden , Alexander Nilsson.

Ledare längst bak: Nicklas Johansson, Stefan Holmberg, Johann Månsson, Tony Helm
Bakre raden: Fida Haidari, Elliot Chalom, Teo Helm, Shkelqim Mulici, Victor Holmberg, Anton Nilsson, Emil Nils-
son, Tintin Johansson, Elias Karimi, Gustav Wemlert, Selmani Kastriot, Ali Khalaf, Osama Al-Hafiz
Främre raden: Marwan Mulhem, Isac Holmberg, Svante Nilsson, Egon Ipsen, Jacob Holmberg, Simon Johans-
son, Max Moore, Gustav Talik, Ali Tamini, Simon Talik Saknas: Johan Holmberg, Pontus Andersson (ledare) 
Farah Jumma, Isak Troedsborg, Noa Olofsson, Wilhelm Andersson, Christian Vanga

Bakre raden: Oskar Segertun, Qusai Alhafiz, Erik Halldén, Mio Florin, Filip Johansson, Neo Alonso, Axel Enetjärn 
och Sander Johansson. Främre raden: Miran Filiz, Arvid Persson, Elliot Hartorp, Ture Jönsson, Ludvig Ström, 
Einar Ipsen och Gentian Tahiri. Ledare: Björn Ström och Jonas Enetjärn Saknas: Albion Dibrani, Amir Al, Anel 
Lukic, Arian Arucaj, Frank Sandqvist, Leon Shala, Wiktor Wisniewski, Vincent Jönsson

Bakre raden:  Hugo Grane, Arnel Dlakic, Carlos Alvarez, Alden Softic, Alexander Hansson, Andi Ademi, Edvin 
Ipsen, Elias Wehner, Raafat Aziz, Elion Hetemi, Albin Segertun, Lars Elias, Noa Helm, Pontus Liljenberg, Kalle 
Tomsson. Främre raden: Elbir Feka, Joel Sidemyr, Homan Abd Al Aal, Vigan Ibishi, Granit Kurti, Milton Stjernberg, 
Gabriel Gagzis, Usama Hammur, Nedzad Dzinovic, Malte Selander, Edwin Olandersson. Ledare: René Alvarez, 
Kosse Gagzis, Abedin Ademi, Daniel Segertun. Saknas: Albin Nilsson, Hossein Ahmadi, Yuosif Raad Owaid

Bakre raden: William San, Malte Lindgren, Anton Ekström, Fredrik Ahlgren (tränare), Marve Zellman, Adam Bran-
ting, Melker Borggren, Meraj Haidari, Magnus Lindgren (tränare), Viktor Ahlgren, Rio Cordova, Faruk Amir
Främre raden: Algot Hallberg, Matheo Golrup, Jussi Tikkanen, Philip Turesson, Esahn Jafari, Caspian Andersson 
Stjernqvist, Amir Ramanovski, Avan Khalat, Kevin Ekström
Saknas: Ola Kajrup (tränare), Julius Modén, Julius Kajrup, Amel Lukac, Andy Salim, Hugo Kroon, 
Nick Gudmundsson, Viggo Edfors

2003

2000/juniorer

2002

2006

2004

2007

2005

Tisdag 19.00 Fredag 19.00
Söndag 19.00

Din kompletta logostikpartner!

JULKLAPP? Beställ gärna din lagbild av Mia 
på kansliet: ifk.mia@telia.com

A4 100:-
Överskott 
till IFK.
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0451- 140 10, Sven Brendheden 070- 56 81 153

I HÄSSLEHOLM

Rockskola, dans, teater, 

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 50 år
i branschen

borgar för att vi kan 
hjälpa till med 

kompletta lösningar 
till de flesta projekt.

Tel. 0451 - 612 00 
www.eurogolv.se

EUROGOLV

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

träffas regelbundet för att dela sina erfarenheter.

Alkoholproblem? Snapphanegruppen
Hantverkaregatan 6 NB

Tel: 0768 - 818656

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

Där människor möter människor™ 
Järnvägsgatan Hässleholm 0451-457 00

www.niba.sewww.niba.sewww.niba.se

ÖPPET
MÅNDAG - FREDAG   08.00 - 17.00

Passersystem – Larm – Lås – Aluminiumdörrar, dörrautomatik
Majorsgatan 3 · Hässleholm
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VVS
KN

Ingenjörer AB

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

0708-24 24 44  •  www.goranstaxi.se

Gö

r s
om

 IFK Hässleholm åk med:

BATTERICENTRALEN
Industri- & Startbatterier

Tel. 0451-109 16 · Åkaregatan 26 · 281 33 Hässleholm

Kjell Gannby Dental AB

CC FASTIGHETER & BYGG
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Maskinuthyrning - Tel: 0451-880 80

Tingshusgatan 8, Hässleholm 
Tel. 0451-856 45

Richard Liljegren

SEB - din partner på den 
finansiella spelplanen

Kom in till vårt kontor på Första Avenyen 5 
i Hässleholm.

Du kan också kontakta Kundcenter på 
0771-365 365, öppet alla dagar, dygnet runt.

Välkommen!

Vi finns i COOP EXTRA-huset, Hässleholm  -  Tel: 0451-826 00 
Öppettider: Måndag-fredag 10.00-18.00, lördag-söndag 10.00-15.00

DIN FACKHANDEL
-för sportfiske, VVS & Färg

GYNNA VÅRA ANNONSÖRER!

   HÄSSLEHOLM - TYRINGE  
VINSLÖV-ÖNNESTAD

044-85300, 0451-381870 

En del av Hässleholms kommun.

Kundtjänst 0451-26 82 00  

www.hassleholmmiljo.se

Tillsammans
gör vi stor skillnad i vardagen!

Hässleholm Miljö AB är ett av Hässleholms kommun helägt bolag för 
fjärrvärmeproduktion och avfallshantering.

Möjligheter som inspirerar

På Finja vill vi visa hur du kan ta tillvara på de gränslösa 
möjligheter som murat och putsat byggande innebär. Vi har 
till exempel många idéer i våra gör det själv-beskrivningar.

Läs mer på www.finja.se
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MARKARYD

ÖRKELLJUNGA

PERSTORP KRISTIANSTAD

SÖSDALA

RONNEBY

YSTADSKURUP

KARLSHAMN

SÖLVESBORGHÄSSLEHOLMHELSINGBORG

Detta har hänt

Och grattis till 

Nilla Fors, 15 år, FC 

Hessleholm, som togs 

ut till F15-landslagslä-

ger i november. Nilla har 

spelat i FCH:s A-lag stör-

re delen av säsongen. 

Namnet förpliktar, Nilla 

Fischer från Verum är en 

av landets bästa.

F
oto: B

ildbyran

IFK var en av föreningarna som ställde upp på Sparbanken 

Skånes föreningsdag, Jakob Holmberg var där och kickade boll – och vid 

sidan om uppträdde duktiga dansare från Abada-Capoeira, en brasiliansk 

aktivitet som ger styrka, balans och smidighet. Och vid sidan om bjöd 

Hässlekören på skönsång.

E
de

m
 H

et
ch

el
i

Välkommen till IFK, Johan Sunding. Johan skall 2017 träna IFK:s lovande juniorer, han får en härlig uppgift när han skall förkovra dom färdiga för A-laget.

T.A.I.K., det var fest på Tåg-
arps idylliska idrottsplats när 
IFK kom på besök för DM-
match, många barn var an-
siktsmålade, den här lille killen 
allra mest och fräckast, med 
hemmaklubbens initialer.

Stefan Jansson som 
spelade i IFK:s kvallag till all-
svenskan 1993 och tränade 
IFK 1910-11, nu tar han över 
seriekonkurrenten Lunds BK 
2017.

Grattis till seriesegern 
i div. 6, Vankiva IF, laget 
med massor av av IFK-are i 
startelvan; Edem Hetcheli, Au-
gust Olsson, Dennis Karlsson, 
Rasmus Christiansson, Anton 
Pramberg, Adam Carlsson, Li-
nus ”Kotten” Carlsson...

Större än Zlatan, ett litet 

lästips: Läs om IFK-produkten 

Daniel Nicklasson i Aftonbla-

det, där det berättas om Da-

niel som var pojklandslagets 

stora stjärna, där platsade inte 

Zlatan...

Ex-IFK-aren 
Tobias Linderoth, 
tränare för Elfsborgs 17-åring-

ar, blev Svenska Mästare då 

man besegrade Hammarby i 

SM-finalen.

Experterna på läktaren, eller som här vid sidan om konstgräs-planen, finns alltid där och vet alltid bäst. Här en lång rad som kollar in en träningsmatch en kall februarieftermiddag.



31IFK Hässleholm

PRENAD · BRAVIDA 
Ängdalagatan 16 · 281 33 Hässleholm

0451-70 52 70

Bränsleförbr bl. körn. 5,4–8,5 l/100 km. CO2-utsläpp bl. körn. 136–197 g/km. Bilarna på bildern är extrautrustade. 
*Avtalstid 36 mån, körsträcka 1500 mil/år, service ingår, uppl.avg. 595 kr, aviavgift 55 kr, reservation för sedvanlig kreditprövning. **Eller vid 1500, 3000 och 4500 mil. 

3 ÅRS FRI SERVICE**

Standardutrustning

• Alltid 4-hjulsdrift
• Automatlåda, Lineartronic
• EyeSight, förarassistanssystem
• Adaptiv farthållare
• Autobroms
• 2-zons klimatanläggning

• 20 cm markfrigång
• Backkamera
• Regnsensor
•  Värmesitsar fram och bak
• VDC (antispinn, antisladd)
• 7 airbags och whiplashskydd
• Max. dragvikt 1800–2000 kg

Boxermotorer

• 2.0D Boxerdiesel, 
  150 hk (350 Nm)
• 2.5i, 175 hk (235 Nm)

Bränsleförbr bl. körn. 6,1–7,0 l/100 km. CO2-utsläpp: 159–161 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. 
*Avtalstid 36 mån, körsträcka 1500 mil/år, service ingår, uppl.avg. 595 kr, aviavgift 55 kr, reservation för sedvanlig kreditprövning. **Eller vid 1500, 3000 och 4500 mil. 

SUBARU OUTBACK 

NU fr. 329.900:–
Privatleasing fr 4.285:–/mån**

FYRHJULSDRIFTFYRHJULSDRIFTFYRHJULSDRIFT
SUBARU MEDSUBARU MEDSUBARU MEDSUBARU MEDSUBARU MEDSUBARU MED

SOM STANDARDSOM STANDARDSOM STANDARDSOM STANDARDSOM STANDARDSOM STANDARD

Newmanbil AB
HässleholmHässleholm

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



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

VARDAGAR 9-18 LÖRDAGAR 10-14

499kr

Popcornmaker
Ord. pris 399 kr

Multirivare 
vit/grön 200 
Ord. pris 799 kr

Knivset 
Ord. pris 2295 kr

499kr

Robotdammsugare 
iRobot Roomba 875
Ord. pris 6999 kr

Gjutjärnsgryta 
“Mormorsgryta”

› 4 liters rund

Ord. pris 1498 kr

799kr

Grytset 3 delar med lock
› 3 delar med lock

Ord. pris 899 kr

1799kr

VI SLÅR IN DINA JULKLAPPAR 

MED RIKTIGT FINT PAPPER!

iRobot

5499kr

GE BORT EN HANTVERKARE I JULKLAPP!
Den perfekta julklappen till den som har allt eller behöver lite extra 
hjälp med det praktiska – Ge bort en hantverkare från Stoby!

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

Självklart kan ROT-avdraget nyttjas för utfört arbete. 

Taylor’s 
Ostset 4 knivar inkl. ställ
› Innehåller parmesankniv, platt   
ostkniv, kniv för hårdostar och  
kittost och en kniv för mjuka  
och klibbiga ostar.

Ord. pris 299 kr

Uppskattad julklapp som 
ger tid över till annat!

Pizzabaksten 
Ord. pris 259 kr

199kr

Pastamaskin 

Ord. pris 419 kr

Ger en spröd 
god pizzabotten

299kr

Hamburgerpress 

Ord. pris 159 kr

119kr

Dammsugare
U2410NEL 
› Dust ProTM munstycke
› Sköljbart microfilter 
› Ord. pris 849kr 

499kr

Fönstertvätt 
Ord. pris 799 kr

599kr

299kr

Smörgåsgrill
Ord. pris 349 kr

249kr

Gjutjärnsgryta 
“Farfarsgryta”

› 4 liters oval

Ord. pris 1498 kr

799kr

Finns även i grått!

SÅ HÄR FUNGERAR DET

Du köper ett presentkort på 
valfri summa som sedan kan 
lösas in mot hantverkstjänster 
eller i vår butik.

Fulländad fönstertvätt

utan ränder och dropp!

Slipp riva för hand!

199kr

Vi reserverar oss för slutförsäljning och feltryck.


