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Sex uppflyttade till A-truppen

Meraj Haidari
17 år

Yttermittfältare

En utpräglat offensiv spe-
lare, yttermittfältare och 
forward. Tvåfotad, lika bra 
med vänster som höger fot. 
Kan slå sin gubbe och öpp-
na upp ytor.

Midde fick prova på 
A-lagsspel redan det gång-
na året då han gjorde fyra 
inhopp i seriespelet och 
spelade även i DM.

Mot IFK Simrishamn gjor-
de han ett vackert mål med 
ett distansskott.

Fostrad i IFK. Tyvärr kors-
bandsskadade ≈   Midde sig 
i höstas så 2023 blir mycket 
rehab.

Jussi Tikkanen
17 år

Innermittfältare

Kan spela på många olika 
positioner, men spelar mest 
innermittfältare, där han är 
lika duktig offensivt som 
defensivt.

En tvåvägsspelare med 
stora kvalitéer. Stor arbet-
skapacitet och bra pass-
ningsspel och bra teknik.

Jussi debuterade i IFKs 
A-lag redan för två år sedan 
borta mot Sölvesborg och 
har gjort flera inhopp sedan 
dess. Den gångna säsong-
en blev det tre.

Jussi började lira i IFK re-
dan som liten knatte.

Felix Persson
17 år

Målvakt

Bra spelförståelse, sätter 
igång spelet snabbt, reak-
tionssnabb, teknisk duktig.

Felix kom i yngre ton-
åren från Hästveda IF och 
har sedan dess gått den 
långa vägen genom de olika 
pojklagen och upp i junior-
laget.

Nu får han chansen i 
A-truppen, men kan spela i 
juniorlaget ytterligare två år.

Felix har en storebror 
som var en lovande mitt-
back i IFK, men valde redan 
i junioråldern att gå tillbaka 
till Hästveda IF.

Jan Alsalo
16 år

Back/mittfältare

Defensiv mittfältare som 
även kan spela ytterback 
och yttermittfältare.

I Gothia Cup i somras 
spelade han mittback med 
stor framgång. Stor arbet-
skapacitet och bra pass-
ningsspel.

Jan debuterade i DM mot 
IFK Simrishamn där han 
gjorde en gedigen insats.

Kom som 12-åring från 
IFK Osby där han som 
knattespelare öste in mål 
som forward, därefter gått 
den långa vägen med spel 
i pojklagen och juniorlaget 
i IFK.

Linus Roslund
16 år

Forward

Forward som kan spela 
både centralt och på kan-
ten, oerhört snabb och mål-
farlig.

Linus fick chansen i DM 
mot Simrishamn och visa-
de direkt att han ville spela 
i A-laget. Det blev sedan 
inhopp i ytterligare några 
A-matcher där han gjorde 
avtryck med sin snabbhet.

Mot Balkan sprang Linus 
ifrån hela försvaret gång på 
gång och kom helt fri och 
rundade målvakten, gjordes 
ner och IFK fick straff.

Kom tidigt från Broby IF.

Alireza Nazari
15 år

Innermittfältare

Innermittfältare med of-
fensiva kvalitéer, gudomlig 
spelförståelse och grym 
passningsfot.

Alireza debuterade också 
mot IFK Simrishamn i DM. 
Under de få minuter han 
lirade skapade han flera 
farligheter och i matchens 
slutskede blev han också 
målskytt.

Alireza kom tidigt till IFK 
och sedan dess har han lirat 
i gulsvartrandigt. Har även 
hunnit med provspel för FC 
Midtjylland i Danmark.

Sex ungdomar från de egna leden flyttas upp i A-truppen. Tre 
pojkar födda 2005, två födda 2006 och en född 2007. Lägg 

därtill att Max Nilsson och Victor Ahlgren, båda 05or, flyttades 
upp inför 2021 respektive 2022.

Obesegrade mot de tre topplagen fram 
till sista omgången, då kom första för-
lusten mot suveräna seriesegrande 
Ariana FC. Som tog sin sjunde raka se-
rieseger. Vilken otrolig prestation. Stort 
grattis!

Förluster mot de flesta av bottenlagen hem-

ma på Österås; Balkan, Asarum och Högsby. 

Mönstret var exakt det samma 2021. IFK slog 

topplagen och förlorade mot bottengängen…

Då kan det naturligtvis inte bli någon toppla-

cering för de gulsvartrandiga.

IFK inledde säsongen 2022 suveränt. Även 

om 1–0-ledningen i premiären tappades hem-

ma mot IFK Berga, som kvitterade på övertid.

Därefter följde fyra raka segrar – och serie-

ledning.

Sedan började det hacka. Förluster, oavgjor-

da matcher, varningar, avstängningar, sjukdo-

mar och skador.

Ingen kontinuitet. Få segrar.

Trots detta hängde IFK med i toppstriden 

länge.

Nu till det positiva.

Under sommaren och hösten lyfte IFK-trä-

naren Johan Persson upp ytterligare några 

ungdomar från de egna leden i den redan unga 

A-truppen:

• Meraj Haidari, född 2005.

• Jussi Tikkanen, född 2005.

• Felix Persson, född 2005.

• Jan Alsalo, född 2006.

• Linus Roslund, född 2006.

• Alireza Nazari, född 2007.

Alla sex fostrade i IFKs Akademi.

Då ska tilläggas att ett par duktiga unga re-

dan tidigare lyfts upp i A-truppen:

• Max Nilsson, född 2005, flyttades upp re-

dan inför säsongen 2021.

• Victor Ahlgren, också född 2005, flyttades 

upp inför 2022.

Men det behövs förstärkningar. Vi vet i skri-

vande stund inte hur många som lämnar. Vi vet 

dock att den underbare liraren Armin Culum ty-

värr lämnar för AFC Eskilstuna och Superettan.

Förhoppningsvis tillkommer det några bra 

nyförvärv som förstärker den unga truppen, 

hittills är det endast 23-årige Axel Winberg som 

signerat övergångshandlingar.

Winberg kommer närmast från Nosaby, men 

har spelat några år i Jonas Therns IFK Värnamo 

och har lirat några matcher i Superettan. En bra 

förstärkning.

Vi vet också att flera av nyckelspelarna har 

kontrakt 2023:

• Målvakten Carl Lundahl Persson, född 

2000, som utsågs till seriens bäste keeper.

• Mittbacken Isak Orajärvi, född 2000, som 

förlängde redan i somras.

• Defensive mittfältaren Marcus Thuvesson, 

som är tillbaka i träning efter att ha fått hela 

säsongen spolierad av en avsliten hälsena.

• Mittfältaren Olle Kjellman Olblad, född 

2002 – detta numrets profil.

• Anfallsstjärnan Robin Strömberg – som fick 

stora delar av säsongen förstörd och endast 

spelade 16 av 26 matcher – revanschsugen 

2023.

Det är inte bara Armin Culum som lämnat 

IFK för elitfotbollen. I somras lämnade vår lo-

vande Manfred Nilsson (född 2006) för spel i 

Halmstads BK.

Framgångarna kom snabbt. Redan i oktober 

spelade Manfred SM-semifinal för sitt U16-lag 

mot IFK Göteborg.

Dubbelmatcher som HBK vann med 6–1 och 

3–1 varpå SM-final väntade i Stockholm mot 

Brommapojkarna.

Manfred blev utbytt när HBK ledde med 2–0. 

HBK hade sen ledningen med 2–1 tills 97,45 

då BP kvitterade. Domaren hade lagt till åtta 

minuter.

BP vann straffsparkarna …

I IFKs yngre lag finns gott om talanger.

Vårt U19-lag som kvalade för spel i högre se-

rie förlorade bortamatcherna mot Hittarp och 

Kristianstads FC medan det blev seger i hem-

mamatchen mot IFK Malmö med 6–1.

I U19-laget får spelare delta som är födda 

2004 och eftersom IFK inte har några 04:or så 

var det killar födda 2005, 2006 och 2007 som 

spelade kvalmatcherna. Bättre lycka nästa år 

då våra grabbar spelar mot lirare som är lika 

gamla.

IFK har lag i alla åldersklasser och här finns 

många lovande spelare och många duktiga trä-

nare.

Bland tränarna finns en del som själva lirat i 

IFKs A-lag. Ken Linde och Daniel De Stefano, 

för att nämna några.

Kens pojkar födda 2011 och De Stefanos 

födda 2012 förlorar inte många matcher.

Positivt också att MFF-keepern Johan Dah-

lin ibland svarar för ungdomarnas målvaktsträ-

ning. Vår gamle kvalmålvakt Benny Johansson 

hjälper också till.

Nu stundar snart juletider och då är det inte 

bara fotboll. Då får ni i inte missa chansen att 

köpa julgranen av IFK.

Det gör ni utanför ICA Maxi och då deltar ni 

som vanligt i utlottningen av fem presentkort á 

1.000 kronor.

Köp era Bingolotter till uppesittarkvällen på 

lillejulafton av IFK. Det gör ni antingen utanför 

mataffärerna eller så beställer ni av IFK som le-

vererar lotterna hem till er.

Lennart Månsson 

Succé mot toppen
– fiasko mot botten

Fredrik Ahlgren, 44 år.
Magnus Jönsson, 47 år.
Björn Lundqvist, 49 år.

Där har ni IFKs nya ledartrio för för-
eningens U19-lag. Tre duktiga och om-
tyckta tränare som redan är etablerade 
i gulsvart. 

• Fredrik Ahlgren har högsta utbildning som 
tränare och har tränat IFKs pojkar födda 2005 
sedan dom började lira i IFK i 5-6 åldern.

Fredriks fotbollskarriär började hemma i 
Sösdala IF. Som seniorspelare spelade han 
som högst i division 2 i IF Leikin, Halmstad. 
Förutom tränarjobbet i IFK är han sedan några 
månader även instruktör vid MFF-akademin i 
Hässleholm. 

• Björn Lundquist har de senaste säsonger-
na tränat IFKs pojkar födda 2006.Dessförinnan 
var han engagerad som tränare i Kristianstads 
FC under många år.

Björns spelarkarriär började i Vilans BOIF. 
Han spelade som senior i ytterligare ett par 
Kristianstadsklubbar samt för Önnestad BOIF.

Sedan tränade Björn både Kristianstads FC 
och Åhus pojkar födda 2005.

• Magnus Jönsson har varit engagerad i IFKs 
pojkar 2006 sedan start.

Han har varit en av föreningens mest enga-
gerade ledare, snacka om att killarna har fått 
hundraprocentig service även vid sidan av pla-
nen.

Nu blir Magnus det perfekta komplementet 
i en ledartrio som IFK tror jättemycket på och 

som har många fina och lovande spelare att ta 
hand om. Vi önskar trion lycka till. Den har väl-

digt duktiga och utvecklingsbara ungdomar att 

jobba med. Lennart Månsson

Ny ledartrio för
våra U19-talanger

Magnus Jönsson, Fradrik Ahlgren och Björn Lundqvist är vår nya spännande tränartrio för klubbens talangfulla U19-spelare.

Robin Strömberg jublar efter sitt mål 
som säkrade en mycket efterlängtad 
derbyseger över HIF. 

Foto: Lennart M
ånsson
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din lokala pool- och spabutik

0451-13993  •  hassleholm@poolsidan.se
Västerbogatan 20  •  281 47 Hässleholm

www.poolsidan.se

Annons_VittsjöSjukhem_122_178_151104.indd   1 2015-11-09   15:07:28

©
 2

0
22

 P
an

d
o

ra
 J

ew
el

ry
 G

m
b

H
 | 

Ba
lli

nd
am

m
 3

9 
| 2

0
0

95
 H

am
b

ur
g

1
2

3

4

5

6

7

8

1. Bracelet, 590719, 549 kr | 2. Safety chain, 791088, 399 kr | 3. Clip charm, 791972CZ, 399 kr
4. Charm, 798825C00, 199 kr | 5. Charm dangle, 791728CZ, 599 kr | 6. Charm, 797200, 499 kr

7.  Charm,  798021CZ, 549 kr | 8. Charm, 791993CZ, 549 kr

Köp en Carl Edmondklocka 
ord. pris från 1. 95:-). Få 200 kr i rabatt 
plus ett extra läderarmband 499 kr. 
(Kampanjvärde 699:-)

 

Just nu
—
Gratis läderarmband 
och 200 kr rabatt

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)

Ringar från 499:-
Charms från 349:-
Armband 749:-

FIRA DINA ALLA HJÄRTANS
DAG ÖGONBLICK

Upptäck den nya Alla hjärtans dag-kollektionen, 
fylld av hjärtan att älska för evigt. Dela dina 
önskningar med nära och kära på pandora.net

Första Avenyn 4  •  Hässleholm  •  0451-413 45

FJELLSTRÖM GULD

9

JULGRANAR 
SÄLJES !        

Försäljning på parkeringen utanför ICA Maxi, 
ett samarbete mellan Maxi och IFK Hässleholm.

Köp din julgran och du deltager i utlottning av 

5 st Maxi-presentkort á 1.000 kr.

Fullt sortiment – Svenskodlade granar
9–22/12, klockan 10.00–18.00

23/12, klockan 10.00–12.00
Välkomna!

De lyckliga vinnarna 2021
Det lönar sig att köpa julgranen av IFK, 
som lottar ut fem stycken MAXI-present-
kort á 1.000 kr.

De lyckliga vinnarna 2021 var Lena 
Ohlsson, Stefan Nyhlén, Christoffer Lind-
blad, Jan Olofsson och Ola Lindholm.

På bilden flankeras två av vinnarna, 
Ola Lindholm och Christoffer Lindblad, 
av gransäljare Ronny Nilsson till höger 
och ICA Maxis Johan Larsson som drog 
vinnarna.

Axel – första nyförvärvet
IFK har presenterat sitt första tunga nyför-
värv, 23-årige Axel Winberg.

Axel kommer närmast från Nosaby, men har 
under några år fostrats av Jonas Thern. Först i 
Calcio i Osby och sedan i allsvenska IFK Vär-
namo.

– När jag spelade i Värnamo spelade dom 
i Superettan och det blev sammanlagt fyra 
matcher, berättar Axel, som nu blir en viktig 
kugge i Johan Perssons lagbygge.

– Jag har haft ögonen på IFK Hässleholm 
sedan Johan ”Sheriffen” Persson kom till klub-
ben, berättar Axel och fortsätter:

– Jag behövde ett miljöombyte och en ny-
tändning och det tror jag att jag får bäst i IFK.

– Det var inga sura miner i Nosaby. Jag har 
jättebra kontakt med såväl tränaren Mats An-
dersson som föreningen, säger Axel.

Din styrka som spelare?
– Min styrka som spelare är att jag alltid ger 

hundra procent. Jag är en vinnarskalle och 
dessutom är jag löpstark. Jag spelar helst på 
vänsterkanten, back eller på kanten, eller som 
mittback.

– Axel är en karaktärsspelare som vill träna 
hårt och som vill nåt med sin fotboll. Han har en 
fin vänsterfot som vi kommer få mycket glädje 
av, tillägger Johan Persson som är mycket nöjd 
med sitt första nyförvärv.

Vad har Jonas Thern betytt för din utveck-
ling?

– Jonas är väldigt analyserande och jag har 
fått många tips. Inte minst har han lärt mig dis-
ciplin både på plan och vid sidan om, säger 
Axel.

I Värnamo spelade Axel först i U19 och sedan 
i A-laget där det blev fyra Superettanmatcher 
plus några träningsmatcher. Dessutom starta-
de han även i två-tre matcher i Svenska Cu-
pen.

I Nosaby IF har Axel varit en av de tongivande 
spelarna. Till Nosaby kom Axel från Önnestad 
och under skoltiden i Jonas Therns fotbolls-

gymnasium – Calcio fotboll - spelade han ock-
så i IFK Osby.

I dag bor Axel i Kristianstad och jobbar som 

elevresurs vid Vannarödsskolan i Sösdala.
Vi hälsar Axel välkommen till IFK!

Lennart Månsson

Viggo Petersson klipper till med högerfoten men skon vill inte vara med. Då gäller det att leta reda på den och hoppa iväg på ett ben till mamma Eleonor för att få hjälp. Mer om ungdoms- 
lagen på sidorna 21 till 27. Foto: Lennart Månsson

Axel Winberg – IFKs första 
nyförvärv inför 2023.

Vi hjälper dig hitta nytt jobb eller utbildning.
EnRival erbjuder dig kvali�cerat  stöd och 
coaching i syfte att �nna ny anställning  eller 
utbildning. Vi hjälper dig hitta nytt jobb eller 
utbildning.
EnRival erbjuder dig kvali�cerat  stöd och 
coaching i syfte att �nna ny anställning  eller 
utbildning.

Vi �nns med kontor i Hässleholm, 
Kristianstad, Osby, Bromölla och 
Knislinge.

Tveka inte kontakta våra lokala 
 jobbkonsulter. 

Christian Lindstrand 0722 513 735
Linda Jönsson 0769 469 913

Vart tog skon vägen …
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Välkommen till oss på Optimera!

Personligt / Tryggt / Enkelt 

DENVER Snurrfåtölj och fotpall 
B 89 cm, D 77 cm, H 109 cm. Tyg Skyland 
ljusgrå. Ergonomisk fåtölj med mjuk  
stoppning. Finns även i svart läder/ 
konstläder 5.995 kr. 

3.995 kr  

Stjärneholmsvägen 10
0451-74 54 10
info.hassleholm@emhome.se
emhome.se

Öppettider
Vardagar: 10-18 
Lördagar: 10-15 
Söndagar: 12-16

PRICE
LESS

Alltid nära
till hands

Farstorp 0451 - 559 70
Glimåkra 044 - 449 50
Röke  0451 - 559 80
Vinslöv 044 - 850 00
sparbankengöinge.se

Kramkalas
på Österås
Match mellan IFK och FC Rosengård (4–3) på Österås. Då hettar det plötsligt till mellan 
IFKs Jens Lynard och Rosengårds lagkapten Hannes Cederholm. Assisterande doma-
ren Salah Aziz skyndar till för att ingripa. Helt i onödan ty plötsligt ger Rosengårdsspe-
laren Jens Lynard stora kramen. Snacka om en förvånad assisterande domare.

Foto: Lennart M
ånssonHESSLELÅS AB

Din låssmed i Hässleholm 

Tel. 0451-75 10 88
Info@hesslelas.se

www.hesslelas.se

• Låssmedstjänster
• Aluminiumdörrar
• Säkerhetsdörrar
• Dörrautomatiker

Vänd er med förtroende 
till Hesslelås AB!
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Norra Kringelvägen 65, Hässleholm 
Tel: 0451-850 85 • toyotahassleholm.se 

Premiär för Toyota Corolla Cross! 
Nu lanseras världens mest sålda bil som SUV, Toyota Corolla Cross!  
Med exemplariska köregenskaper tack vare vår mest kraftfulla, självladdande  
hybridteknik någonsin och intelligent fyrhjulsdrift som tar dig fram vart du än ska.  
Vi har dessutom bilar för snabb leverans. Välkommen in och provkör den hos oss!

 

PROFILEN OLLE – LIRARE SOM JOBBAR
Namn: Olle Gunnar Ingvar Kjellman Olblad 
Född: 2002–02–06
Längd: 182 cm
Vikt: 76 kg
Civilstånd: Flickvän
Bor: Osby
Yrke: Fotbollsspelare
Klubbar: IFK Osby, Nosaby IF, IFK Hässleholm

Styrkor: Tekniken, snabbheten
Favoritlag: AIK och Chelsea
Favoritspelare: Ronaldinho
Favoritland: Mexiko
Favoritmat: Vilken husmankost som helst
Favoritskådis: Denzel Washington
Favoritmusik: Rap (amerikansk)

Olle Kjellman Olblad värvades inför 
2022 från Nosaby som tvåans bäste 
mittfältare.

Precis som för hela laget blev det en 
tuff säsong.

– Det var mycket som hände. Kändes bra i 
början. Vi fick en jättebra start. Sen har det va-
rit mycket skador och många avstängningar. Vi 
har inte fått någon kontinuitet i det hela. Tyvärr, 
säger Olle.

Förväntningarna på honom var uppskruva-
de, vilket de så klart skulle vara med de pre-
stationer han gjort i sina tidigare lag. Och även 
om Olle gjorde det bra missgynnades han av 
att han fick flytta runt på olika positioner när 
skador och avstängningar tvingade fram för-
ändringar.

– Det är jobbigt att inte spela på samma po-
sition. Man vänjer sig inte när det är olika posi-
tioner hela tiden, men så blir det ibland, säger 
Olle.

Tränaren Johan Persson håller med.
– Olle hade det lite struligt med skador på 

slutet. Han har fått hoppa runt på lite väl många 
olika positioner vilket inte har gynnat honom, 
men han besitter många kvaliteter som vi 
hoppas få ut mer av till nästa år. Han kan ta 
steg uppåt.

– Vi får hitta sätt så att de andra kan sätta 
honom i de lägen där han kan attackera och ut-
nyttja det han är bra på. Man bygger hela tiden 
kemi mellan spelare men då måste de kunna 
spela kontinuerligt, säger Johan.

Som tror på ett lyft nästa säsong.
– Olle besitter väldigt mycket. Han har bra 

speed. Utmanande spelare med ett bra driv 
och bra skott. Har en hög högstanivå men bör 
bli lite jämnare i sitt spel.

Offensiven är Olles styrka men i och med att 
han behövts i stort sett överallt har han fått visa 
andra kvaliteter också.

– Jag har alltid känt att jag har defensiven 
i mig också. Jag spelade mycket centermitt i 

Nosaby så det har alltid suttit i ryggmärgen.
Trots mycket strul var IFK länge med i guld-

striden.
– Ja, det var vi, men efter Nosabyförlusten 

tror jag vi kände oss borta.
Säsongen förstördes alltså definitivt i en 

bortamatch mot gamla laget.
– Det kändes faktiskt jobbigt att åka dit och 

möta dom. Dom är jobbiga också. Ett fysiskt 
lag. Jobbig plan med, men det tyckte jag inte 
när jag spelade där. Då var den en fördel.

Seriespelet kan sammanfattas med topp-
matcher mot topplag och bottenmatcher mot 
bottenlag.

– Vi har inga problem mot storlagen. Där har 
vi lyckats att vinna. Problemet är när vi möter 
den undre halvan. Vi har haft lite svårt att föra 
matcherna.

– Har svårt att svara på varför. Jag vet fak-
tiskt inte. Det kan vara att vi är mer taggade när 

vi möter storlag och går ner oss när vi möter de 
mindre bra, säger Olle.

Inför 2022 var Olle naturligtvis en jagad spe-
lare med flera alternativ att välja på men han 
bestämde sig ganska snabbt för IFK.

– Johan (tränaren Persson) hade rätt mycket 
att komma med. Han hörde av sig tidigt och 
pratade med mig och min pappa om hur det 
skulle bli. Det har stor betydelse att Johan har 
varit med och spelat där uppe. Han kan förklara 
hur det ska gå till. Utanför fotbollen också med 
allt annat.

När säsongen 2022 är färdiganalyserad är 
det bara att glömma den och gå vidare mot 
nästa.

– Ska bli spännande. Nu när VMA kommer 
upp också. Ska bli kul att möta dom, säger 
Olle.

Men det blir stora förändring i truppen med 
många spelare som lämnar.

– Såklart. Det är tråkigt men det kommer väl 
in lite nya ansikten också.

Olle har självklart egna ambitioner med sin 
fotboll.

– Svårt att svara på vilka mål jag har men det 
är klart att jag vill uppåt i seriesystemet. Både 
med laget och själv.

Som ung testade han en del andra sporter 
men gjorde snabbt sitt val.

– Alltid fotboll. Ingenting annat. Jag gil-
lar engelsk fotboll. Det ska vara lite liv i det. 
Spansk fotboll är fin också, tycker jag.

Så vad gör han när det inte är träning eller 
match?

– Inte mycket. Jag gymmar och är alltid ute 
och springer. Har alltid tränat hårt. Gymmar för 
att lägga på muskler. Kör mycket mage och 
rygg för att stabilisera mig.

Zlatan och Haaland är också extremt trä-
ningsvilliga spelare men de är inte Olles före-
bilder.

– Nej, faktiskt inte. Jag har mer gillat Ronal-
dinho och såna som har fin spelstil. Ronaldinho 
har alltid varit min favorit. Han och Messi.

Som den skåning Olle är har han ett lite udda 
favoritlag. AIK.

– Jag vet faktiskt inte varför. Jag gillar dom. 
Har alltid gjort det. Jag har bott i Stockholm 
men var bara tre år då så det kan inte vara det. 
Inte många som håller på AIK här.

Han höll tummarna för Häcken under det 
spännande slutet av allsvenskan.

– Kul att se Häcken i toppen. Hellre dom än 
Djurgården. Djurgården och Hammarby ska 
aldrig vinna.

IFK Hässleholm har faktiskt spelat i AIKs 
svarta tröja med gula ränder. En kombination 
som adidas hade reserverat endast för Solna-
klubben. Men tack vare Lennart Månssons 
kontakter tillät AIK att IFK fick köpa in likadana 
tröjor och då råkade stjärnan över klubbmärket 
bli kvar efter att AIKs märke ersatts med IFKs.

Stefan Alfelt

”Favoriterna är Ronaldinho och AIK!”

Olle med IFKs ”AIK-tröja”. Två favoritklubbar i en tröja… Foto: Lennart Månsson

Halva hans gamla Nosabylag räcker 
inte till för att få stopp på Olle.

Foto: Lennart M
ånsson

Snabb, offensiv och målfarlig 
med ett bra skott är några av 
Olles många kvaliteter.

Koll på boll.

Det är såna här lägen 
tränaren Johan Pers-
son vill se Olle oftare i.

Årets Julklapp!
Hässleholmsvaluta 

Dina anställda
Födelsedagsbarnet 
Jubilaren

Den perfekta gåvan med en
mängd möjligheter till

 
Vill du som företagare ge bort

valutan i julklapp? 
 

Du kan också i mindre mängd köpa valutan
hos Iris Blommor i Hässleholm 

 
Välkommen med din beställning

redan idag
Kontakta oss på   

mail@hesslecity.com eller 0733600090

Tack för att du stödjer det lokalaLäs mer om valutan på www.hesslecity.se
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Stortorget Hässleholm
Tel. 0451-38 43 00

www.nissesvaruhus.se

– BUTIKER I BUTIKEN –

VÄSKORKOSMETIK    

  

Vad är din bostad värd?
Idag och om 6 månader.   
Boka en värdering och följ 
värdeutvecklingen på din bostad.  

Testa vår 
värdebevakare.

fastighetsbyran.com/hassleholm 
0451-143 90 
hassleholm@fastighetsbyran.se

Köp dina Bingolotter
till Uppesittarkvällen

lillejulafton av IFK!

Maila din beställning till IFK:

kansli@ifkhassleholm.se eller ring 0451 893 98

så levereras lotterna hem till dig.

IFK säljer också dagarna före jul vid

CityGross, ICA Kvantum och Coop.

DM nyckeln till Svenska cupen

Elliot Nilsson.

Ludvig Hegdal och Hugo Arvidsson oroar Löddes målvakt.

Meraj Haidari gjorde ett av målen mot IFK Simrishamn. Teo Helm grattas 
till sitt mål av 
Victor Ahlgren.

DM är inträdesbiljetten för att få delta i Svenska Cupen 
nästkommande säsong.

IFK lottades först mot Lödde, topplag i div. 3.

IFK vann med 2–1 och i nästkommande omgång lottades de 

gulsvartrandiga mot BK Olympic, div. 1-lag från Malmö. Seger 

igen, 7–0, och nu var IFK kvalificerat för Svenska Cupen.

I nästa omgång blev det hemmamatch mot IFK Simris-

hamn, topplag i div. 3 som kvalade sig upp till tvåan och nästa 

år är i samma serie som IFK.

Nu kunde IFK kosta på sig att ställa upp med ett ungdom-

slag med killar födda 2003, 2005, 2006 och 2007.

Många av de unga killarna gjorde kanoninsatser och höll 0–0 i 

43 minuter. Sedan gjorde sydostskåningarna två snabba mål och 

vann med 5–2. 

Matchen ledde till att många av de unga har flyttats upp i 

A-truppen, vilket ni kan läsa om på annan plats.

IFK–Lödde 2–1

Mål: Teo Helm, Albin Ekström.

BK Olympic–IFK 0–7

Mål: Ludvig Hegdal, Meraj Haidari, Isaac Holmberg, Max 

Sandberg, Elliot Nilsson, Max Nilsson, Mohammed Mbye.

IFK–IFK Simrishamn 2–5

Mål: Meraj Haidari, Ali Rezi Nazari.

Foto: Lennart M
ånsson

Stengatan 10, Hässleholm
Tel: 0451-300 31 • Mobil: 070-513 70 01
info@franssonsbygg.se • www.franssonsbygg.se

BÖRJA SPELA
FOTBOLL I 

IFK 
Ring: Jonas Enetjärn

0706 33 94 50

ÖPPET: MÅNDAG – TORSDAG 08.00 – 17.00, FREDAG 08.00 – 16.00

Majorsgatan 3 · Hässleholm • 0451 - 38 30 50

Passersystem – Larm – Lås – Dörrautomatik
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VI TACKAR VÅRA
NÄTVERKS-
MEDLEMMAR

ADIDAS

AUTOPORT

BALLINGSLÖV

BERGKVARA BUSS

BEST SOLUTIONS

BILCENTRUM

BLOCKET

CARLSONS ISOLERING

CITYGROSS

COOP

ESTRIDS

EnBW Sverige AB

enRival

FASAB

FINJA

FLEXILAST

FRANSSONS BYGG

GANNBY DENTAL

GRANT THORNTON

HANDELSBANKEN

HIBAB

HÄSSLEHOLM MILJÖ 

ICA KVANTUM

ICA MAXI

INTERSPORT

JINERT

JSB – JOHN SVENSSON BYGG

LÄNSFÖRSÄKRINGAR

MAGASINERA.com

MELLBY GÅRD

MOULDEX

NEWMANBIL

NORRA SKÅNE

OPTIMERA 

PMR TELECENTER

REFORMHUS

SPARBANKEN GÖINGE

SPARBANKEN SKÅNE

STATT

STOBY

SWEBEND

SYDVED

VINSLÖVS FRITIDSCENTER

WIKAN PERSONAL

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

Hässleholm
Norra Stationsgatan 6A
0451-70 74 80www.wikan.se

Kristianstad
Götgatan 1
044-590 65 00

Ett av Sveriges ledande revisions- och 
konsultföretag – Grant Thornton – ser 
en framtid i Hässleholm och möjlig-
heterna kommer delvis att gå via IFK 
Hässleholms nätverk.

– Vi tänker att vi ska kunna nyttja 
våra nätverk av befintliga kunder och 
utvidga det tillsammans med nätverket 
som IFK ger oss, säger Lina Gustafs-
son, auktoriserad revisor och 
partner på Kristianstadkontoret.

Grant Thornton är en jätte i bran-
schen som har haft en stark tillväxt 
och som i dag finns i 140 länder med 
62 000 anställda och en total omsätt-
ning på omkring 70 miljarder kronor. I 
Sverige finns 22 kontor med strax un-
der 1300 anställda.

– Vi har varit etablerade i 30 år i 
Kristianstad men inte hela tiden under 
namnet Grant Thornton. Från början 
hette firman Lindebergs men 2007 
ingick man ett medlemskap i Grant 
Thornton International. Då hette vi först 
Lindeberg Grant Thornton men sen 
plockades Lindeberg bort, säger Lina.

Att expandera till Hässleholm är en 
naturlig utveckling.

– Det har varit ganska så koncentre-
rat till Kristianstad men sen blir det att 
man har en relation till någon som gör 
att det alltid blir lite förgreningar utåt. 
Vi har en stark position i Kristianstad 
med en stor del av marknaden för den 
typ av kunder som vi koncentrerar oss 
på men vi tänker att vi även ska titta på 
marknaden utanför Kristianstad.

– Då är Hässleholm en naturlig del. 
Jag har redan en hel del kunder där 
och Lina är ju hässleholmare, säger 
Per Tillström som har samma titel som 
Lina.

Avståndet är inte stort mellan de två 
städerna och i dag är det inte tvunget längre att 
träffas rent fysiskt för alla affärsmöten.

– Även om det alltid är trevligast att träffas 
spelar det i den digitala världen inte längre nå-
gon roll var man sitter. Vill man ha det bästa rå-
det kan vi till exempel kalla in en momsexpert i 
Malmö som sitter med tio minuter på ett digitalt 
möte och sen tackar för sig.

– Vi har en bred bas av kunskap och har re-
surser med de digitala verktygen som gör det 
lättare att effektivisera kontakterna med våra 
kunder och få ut den erfarenhet vi har.

– Vi siktar inte på kunder som är de mins-
ta-minsta utan på tio miljoner och uppåt i om-
sättning. Det är där vi är bäst, säger Per.

Grant Thorntons affärsidé är att man erbjud-
er en helhet. Expertis inom revision, redovis-
ning, rådgivning och skatt är de fyra affärsom-
råden byrån vill hjälpa sina kunder med.

– Vi är unika eftersom vi är en fullservicebyrå 
vilket andra aktörer inte riktigt är. De kan inte 
erbjuda det spannet som vi kan i dagsläget. Vi 
har en fördel med att kunna erbjuda allting in-
house på alla våra kontor. Alla kontor ska kun-
na erbjuda alla våra tjänster, säger Lina.

Många företag använder sig numera av au-
tomatiserade redovisningsprogram som läser 
in fakturor, utlägg, löner och allt annat som 
ingår för att sen skapa en korrekt bokföring. 
Teknik som skulle kunna ses som ett hot mot 
traditionella redovisningsfirmor, men Per Till-
ström ser det inte så:

– Vi vill inte lägga tid på att knappa in siffror 
utan i stället på att förklara siffrorna. Den frågan 
kvarstår ju ändå oavsett om det är en digital 
inläsning eller manuell. Varför är siffrorna som 
de är? Kan de se annorlunda ut? Det är mer 
den typen av rådgivning som ger ett mervärde.

Allt handlar heller inte om tillväxt.
– Det kan vara en del, men det kan också 

vara rådgivning om man ska ta in en delägare 
eller inför en försäljning. Hur gör jag där? Eller 
om jag ska köpa ett företag, fusionera – ja, det 
finns massor av frågor och utmaningar. Såväl 
när det går bra som när det går dåligt.

– Där kan vi vara bollplank till kunderna och 
då utnyttjar vi våra experter inom redovisning, 
skatt, momsfrågor. Det är komplext. Man mås-
te kunna allt, säger Per.

Lina har en speciell relation till Hässleholm 
som hon kallar sin stad eftersom hon 
bodde där från fem års ålder tills hon 
blev sambo och flyttade först till Mal-
mö och senare Kristianstad.

– Det finns många fina företag i 
Hässleholm som vi skulle vilja sam-
arbeta mer med. Förr var Hässleholm 
en industristad men nu finns väl ingen 
speciell bransch som dominerar.

– Det är en expansiv ort. Jag har 
Hässleholm i mitt hjärta eftersom jag 
har bott där så många år. Det är på 
något sätt en knutpunkt som ingår mer 
och mer även om Öresundsregionen 
ännu inte spridit sig upp till Hässle-
holm, säger hon.

Förr var företagare tvungna att spela 
golf för att nätverka. Sen fick man skaf-
fa gevär. Och nu är det padel. Oavsett 
vilket handlar det ofta om idrott.

– Idrott och föreningsliv gör mycket 
gott i samhället. Jag har själv varit med 
i det i hela livet och vet hur mycket gott 
det för med sig. IFK är ett nätverk där 
man kan träffa folk och bygga nya kon-
takter.

– Det är ju människorna bakom och 
inte företagen i sig vi vill träffa. Man 
bygger inga relationer på telefon, sä-
ger Per som spelat 15 år som inner-
mittfältare i Nosaby och har en sto-
rebror (Mikael) som varit tennisproffs 
med både Davis Cup- och OS-spel för 

Sverige.
Per är säker på att han spelat mot IFK Häss-

leholm ett antal gånger men minns inte i vilka 
serier. Däremot har han ett starkt minne av att 
Nosaby vann matcherna…

Lina har också ett starkt minne av IFK.
– Jag har det bästa IFK Hässleholmsminnet. 

När jag, pappa, mamma och farfar stod på den 
uppbyggda ståplatsläktaren när vi kvalade till 
Allsvenskan. Det var tider. Farfar och pappa 
hade åkt bussen upp till Degerfors också. Det 
var härligt. Jättestort, säger Lina.

Det var ju väldigt nära att det hade kunnat bli 
ett otroligt mycket större minne för hässlehol-
marna som håller på IFK också.

Stefan Alfelt

Grant Thornton
– jätte med sikte på Hässleholm

Per Tillström har som idrottare lärt känna idrottens kraft.

Lina Gustafsson ser Hässleholm som sin stad.

Än kan han trixa med trasan – Nosabys tidigare innermittfältare Per Tillström. 

Nu ser han och kollegan Lina Gustafsson stora möjligheter för Grant Thornton 

i Hässleholm. Foto: Lennart Månsson
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Här kan du promenera runt bland alla våra olika 
husmodeller. Välj ditt favorithus och bygg det 
online i vår unika tillvalsväljare. Anpassa huset 
precis så som du vill ha det och se priset för
ditt nya Reformhus.

SVENSKA
KVALITETSMASKINER

FÖR RÖR- o PLÅTBOCKNING

www.swebend.com

Iris Blommor
Hässleholm

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

Iris Blommor
Hässleholm

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

Beställ dina julblommor hos oss!

Statistik 2022 Albin Ekström drar till på hel-
volley och avgör mot serieseg-
raren Ariana med ett drömmål. 
IFK vann matchen med 1–0. 

I bland blev det en och annan kuller-
bytta också för Robin Strömberg.Jens Lynard deppar i matchen mot Högsby.

Mittbacken och 
nickspecialisten 
Hugo Arvidsson.

Unga supportrar jublar över 
derbysegern mot Hässleholms IF. 

Armin Culum testar IFK Bergas keeper i premiären. I sista hemmamatchen blev Armin avtack-
ad av IFK-ordföranden Henrik Jönsson och sin tränare från pojklagstiden – Magnus Olsson.

Mohammed Mbye är stark i luften.

MATCHER / MÅL

Carl Lundahl Persson 26 

Armin Culum 24 7

Max Sandberg 24 5

Isak Orajärvi 24 1

Jens Lynard 23 2

Ludvig Hegdal 23 1

Danny Gunnarsson 22 4

Albin Ekström 22 4

Max Nilsson 22 2

Olle Kjellman Olblad 20 5

Mohammed Mbye 20 2

Robin Strömberg 16 4

Hugo Arvidsson 16

Teo Helm 14

Hampus Rydh 14

Isaac Holmberg 10 3

Elliot Nilsson 10

Victor Ahlgren 4

Meraj Haidari 4

Wictor Willseus 4

Jussi Tikkanen 3

Linus Roslund 3

Alireza Nazari 2

Jens Ivansson 1

Marcus Thuvesson 1

Foto: Lennart M
ånsson

Wictor Willseus dribblar.  gänget efter sitt mål mot Rosen-
gård.
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IFK–IFK Berga 1–1 (1–0)
Mål: Armin Culum. Seriepremiären spelades på konstgräset. IFK dominera-
de. Armin Culum gjorde 1–0. IFK hade sedan flera chanser att avgöra.Berga 
fick hörna på övertid och matchen slutade 1–1. Ett väldigt snöpligt slut.

2/
4

Eslövs BK–IFK 0–4 (0–2)
Mål: Max Sandberg 2, Max Nilsson, Olle Kjellman Olblad. Efter en svag för-
sta kvart dominerade IFK totalt. En mycket stark prestation av IFK. Ett väl-
digt snyggt frisparksmål av Max Sandberg. En av årets bästa IFK-matcher.

8
/4

IFK–Eslövs BK 3–1 (2–1)
Mål: Mohammed Mbye 2, Albin Ekström. Mbye avgjorde med två snabba 
mål första 20 min. Kassaskåpssäker seger. Matchen avslutade en lyckad 
vårsäsong där IFK haft många nyckelspelare borta i många matcher.23

/6

IFK–FC Rosengård 4–3 (1–0)
Mål: Armin Culum, Robin Strömberg, Isak Orajärvi, Olle Kjellman Olblad. 
1–0 blev 1–2 och 2–3 innan Orajärvi kvitterade på en vacker nick och Olle 
Kjellman Olblad avgjorde på övertid. Väldigt händelserik och tuff match.

15
/4

IFK Berga–IFK 1–1 (1–0)
Mål: Max Sandberg. IFK saknade återigen många och i bussen upp till 
Kalmar var det få som trodde på poäng, men IFK överraskade och var nära 
göra ytterligare mål. Vilket hade inneburit tre viktiga poäng.30

/7

FC Rosengård–IFK 1–3 (1–2)
Mål: Max Nilsson, Danny Gunnarsson, Jens Lynard. En underbar seger på 
bortaplan mot en av seriens favoriter. IFK spelade mycket bra i första, en 
halvlek som IFK vann med 2–1. Rosengård hade inte många chanser.

5/
8

IFK–Asarums IF FK 2–3 (1–2)
Mål: Olle Kjellman Olblad, Armin Culum. Så hände det igen, förlust på hem-
maplan mot ett av nedflyttningslagen, men i motsats till Balkan–matchen så 
mötte vi ett riktigt bra jumbolag. Vid 2–2 hade IFK många chanser att avgöra.13

/8

Hässleholms IF–IFK 2–0 (2–0)
Usel match av båda lagen. Två olyckliga mål avgjorde. Det första kom på nick 
sedan en IFK-försvarare dragit undan huvudet vid en hörna. Andra målet ett 
skott som styrdes via rygg i en båge över en chanslös Carl Lundahl Persson. 

6
/5

Österlens FF–IFK 2–1 (1–1)
Mål: Robin Strömberg. Robin Strömberg gjorde 0–1 på en vacker nick och 
Robin gjorde även 0–2, men offside. Tv–bilderna visade dock att det var fel. 
Österlen kontrade in kvitteringen omgående och 2–1 kom i slutskedet.20

/8

IFK–Nosaby IF 1–1 (0–1)
Mål: Armin Culum. Armin Culum räddade en pinne i slutskedet. Nosaby var 
vid tillfället ett bottengäng. Dålig inställning av de gulsvarta och Nosaby 
bättre än IFK. Chansfattig match där lagen broderligt delade poängen.13

/5

IFK–Hässleholms IF 2–1 (2–1)
Mål: Robin Strömberg, Armin Culum. En härlig derbyseger där Robin Ström-
berg nickade in ledningsmålet. Di gröne kvitterade omgående innan Armin 
Culum avgjorde från minimal vinkel. Betydligt bättre spel än i första derbyt.26

/8

FK Karlskrona–IFK 0–1 (0–0)
Mål: Max Sandberg. I 94:e minuten fick IFK en kontring som Karlskronamål-
vakten stoppade genom att sparka ner en gulsvart vid mittplan. Klar utvisning 
men domaren friade och när Mbye protesterade var det han som visades ut… 21

/5

Nosaby IF–IFK 2–0 (2–0)
En match som var avgjord redan efter 20 minuter. Nosaby var klart bättre. 
IFK saknade återigen många nyckelspelare. Nosabykeepern svarade för 
några helt otroliga räddningar.

2/
9

IFK–FBK Balkan 2–3 (0–1)
Mål: Armin Culum, Isaac Holmberg. 20 klara IFK–chanser. Balkan kontring, 
0–1. Rakt upp i krysset. Fortsatt IFK–press. Ny kontring, 0–2. Rakt upp i 
krysset. 0–2 blev 2–2. Massa IFK–chanser. Ny kontring, 2–3. Rakt upp i…25

/5

IFK–FK Karlskrona 0–3 (0–3)
IFK satte ut skorna mot ett hungrigt Karlskrona i poängnöd. Det fanns bara 
ett lag på plan. Blekingarna vann rättvist även om ett av målen var klart 
offside. En av IFKs sämsta matcher 2022.10

/9

Räppe GOIF–IFK 2–1 (0–0)
Mål: Jens Lynard. Tuff förlust och tufft att få 0–1-målet bortdömt, där assis-
terande domaren lyfte flaggan först när IFK jublat färdigt. Räppe var bättre, 
avgjorde och vann rättvist.29

/5

IFK–Räppe GOIF 2–2 (0–0)
Mål: Max Sandberg, Olle Kjellman Olblad. IFK tog ledningen två gånger, 
smålänningarna kvitterade två gånger. IFK var det klart bästa laget och var 
värt att vinna. Växjölagets 2–2 klar offside som betydde tapp i toppstriden.

17
/9

IFK–Ariana FC 1–0 (1–0)
Mål: Albin Ekström. Härlig seger mot blivande serievinnarna, Albin Ekström 
stor matchvinnare med ett drömmål på helvolley. IFK bäst i första halvleken, 
Ariana tog över i andra, men hade dålig spets framåt..

4/
6

FBK Balkan–IFK 0–2 (0–0)
Mål: Danny Gunnarsson, Armin Culum. IFK fick en efterlängtad revansch för 
den snöpliga hemmaförlusten. Linus Roslund, född 2006, sprang gång på 
gång ifrån hemmaförsvaret och gjordes ner. Straffen satte Armin.24

/9

Kristianstads FC–IFK 2–2 (0–0)
Mål: Isaac Holmberg, Ludvig Hegdal. KFC–skyttekungen Teddy Bergqvist 
gav hemmalaget ledningen två gånger, men ett ungt IFK–lag kom tillbaka 
och knep en välförtjänt poäng. En match som IFK borde ha vunnit12

/6

IFK–Högsby IK 0–2 (0–0)
Nedflyttningslag på hemmaplan, jodå, visst blev det ny förlust, trots stort 
spelövertag, bollen ville bara inte in. Istället kontrade smålänningarna in två 
mål och knep en kvalplats, men degraderades ändå.1/

10

Högsby IK–IFK 2–2 (0–2)
Mål: Danny Gunnarsson, Isaac Holmberg. IFK spelade ut smålänningarna i 
första halvlek och hade 2–0, men i andra darrade Kamraterna och nykom-
lingen tilläts kvittera på en frispark. Ett mycket onödigt poängtapp.18

/6

IFK–Kristianstads FC 0–1 (0–1)
Snöplig derbyförlust i en match där vilket av lagen kunde vunnit. Matchen 
gällde inget för något av lagen och den där riktiga kampen och derbystäm-
ningen infann sig aldrig.7/

10

Asarum–IFK 0–2 (0–1)
Mål: Danny Gunnarsson, Albin Ekström. IFK radade upp chans på chans 
och borde haft 5–0 i halvtid, men det stod endast 1–0. Asarum bättre i an-
dra, men IFK avgjorde så småningom med ett andra mål. Rättvis seger.23

/4

IFK–Österlens FF 2–1 (1–0)
Mål: Robin Strömberg, Olle Kjellman Olblad. IFK överlägset i 89 minuter och 
borde varit i betydligt större ledning än 2–0, men Österlen reducerade och 
den kassaskåpssäkra ledningen var skör under övertidsminuterna.29

/4

Ariana FC–IFK 4–1 (2–0)
Mål: Albin Ekström. Första förlusten för året mot ett topp 3–lag. Stort grattis 
till sjunde raka seriesegern. Ännu en ung kille, Alireza Nazari, född 2007, 
debuterade. Glädjande Marcus Thuvessoncomeback efter hälseneskada.14

/1
1Max Sandberg jublar över ett 

av sina fem mål i serien. 

Isaac Holmberg. Jubel efter 4–3 mot Rosengård. Carl Lundahl Persson boxar bort bollen. Johan Persson, tränare.Jubel efter 2–1 mot Österlens FF.
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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

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

SKYDDAT i Norden AB
Björklundavägen 3 · 281 33 Hässleholm

0766-12 19 01 · Växel 0451-70 57 80
www.skyddatnorden.se

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

I HÄSSLEHOLM

BATTERICENTRALEN
Industri- & Startbatterier

Tel: 0451-109 16 · Åkaregatan 26 · 281 34 Hässleholm
info@battericentralen.se · www.battericentralen.se

lansforsakringar.se

En bilförsäkring är ett enkelt sätt att 
skydda både sig själv och andra i trafiken. 

Köp din bilförsäkring hos oss 
– ditt nära försäkringsbolag.

Det rullar nästan 5 miljoner 
bilar i Sverige. Många är 

försäkrade hos oss. Har du 
bilförsäkringen på plats? 

Scanna QR-koden 
och räkna på din

bilförsäkring.

S. Kringelvägen  Hässleholm
Tel. 0451- 468 40

Hjulinställningar  •  Balanseringar
Riktning av aluminiumfälgar  •  Service Släp uthyres!

Delbetala genom Svea Ekonomi

KVALITETSMAT FRÅN FOOD4YOU
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Yrkeshögskolan Syd
Lärande och praktik i samverkan med arbetslivet

Heltidsutbildningar som leder direkt till jobb! 
• Automationsingenjör
• Byggnadsingenjör – Produktionsledning
• Elingenjör – Elkonstruktör
• Elkraftsingenjör – Projektering och beredning
• Energiingenjör – Miljö, klimat och förnybart
• Tågtekniker

För dig som vill vidareutvecklas i ditt yrke
Deltidsutbildningar
• Arbetsledare Anläggning
• Entreprenör elinstallation – Auktoriserad elinstallatör

www.yhs.se

Bygg din karriär hos oss! 

Du är eftertraktad!
Ansök senast den 15 maj!

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

SKÅNE

Foto: Lennart M
ånsson

TROR PÅ FRAMTIDEN – DÄRFÖR SATSAR VI PÅ IFKS UNGDOMAR

UNGDOMSSIDOR 21-27

Vretmaskin är er självklara 
leverantör av utrustning för 
rörinspektion, läcksökning, 
spol & sug samt schaktfri 

rörinstallation.

Tel: 0451-102 60
www.vretmaskin.se

De följande sju sidorna erbjuder 

ett bildsvep från sex av våra ålders-

grupper, matcher och träningar.

Från den äldsta gruppen juniorerna 

till de allra minsta – pojkarna som är 

födda 2017. Dessa 5-åringar började i 

våras vid IFKs årliga knatteinskrivning 

i klubbstugan.

Knatteinskrivningen har vi numera 

tillsammans med FC Hessleholm, så 

det är både pojkar och flickor som 

börjar sin fotbollskarriär där.

De senaste säsongerna har inne-

burit en klar ökning av barn i de yngre 

åldrarna och det är ju det som betyder 

att föreningens framtid är räddad.

Självklart är det viktigt med duktiga 

och engagerade tränare och ledare i 

alla åldersgrupper. IFK tackar för allt 

arbete ni lägger ner under kvällar och 

helger.

Vill du börja spela fotboll i IFK så 

ringer du vår ungdomsansvariga:

Jonas Enetjärn: 0706 339450

Fredric Hermansson 0706 306042

Eller till akademichefen Fredrik 

0730 749359.

Så blir du en av hundratals IFK-li-

rare.

Som lille Henning Paulin, 6 år, på 

den stora bilden på denna sida.
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JUNIORERNA

TROR PÅ FRAMTIDEN – DÄRFÖR SATSAR VI PÅ IFKS UNGDOMAR

När IFK kvalade till juniorserien 2023 fick de äldsta pågarna vara födda 2004 men IFK har inga 04or så i kvallaget fanns 
pojkar födda 2005, 2006 och 2007. Förlust borta mot Hittarp i Helsingborg, 2-3, sedan storseger hemma mot IFK Malmö, 
6–1 och avslutningsvis 0–1 borta mot Kristianstads FC. Lagen vann sina hemmamatcher och IFK blev trea. I nuläget vet 
vi inte om det räckte till avancemang. Några av killarna har under hösten fått A-kontrakt. Läs mer om detta på sidan 3.

  
TROR PÅ FRAMTIDEN – DÄRFÖR SATSAR VI PÅ IFKS UNGDOMAR

U15
Resultaten för pojkarna födda 2007 har varit upp och ner. När Daniel Oredssons lag mötte Limhamns IF hemma på Öst-
erås rullade målen in och slutresultatet blev hela 7–0. Finalplats i Sölvesborgscupen var en av årets höjdpunkter men 
årets stora upplevelse var naturligtvis Gothia cup där laget gick till A-slutspel. Gothia Cup är världens största ungdoms- 
turnering med lag från världens alla hörn som kommer till svenska mästarna BK Häckens ungdomsturnering.

Jan Alsalo och Victor Ahlgren 
värmer upp.

Linus Roslund är svårfångad. Noel Larsson.

Gustav Persson. Tränaren: Daniel Oredsson.Ellis White i tuff duell om bollen. Miran Filiz klarar sig undan en tackling.

Qusay Ahmed.

Albion Dibrani sprintar ifrån en motståndare.

Victor Ahlgren i tuff nickduell med 
målvakten. Jussi Tikkanen rycker ifrån en IFK Malmöspelare.
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U8
De yngsta åldersklasserna spelar matcher, men resultaten räknas inte. Pojkarna som är åtta år gamla är jätteduktiga och 
har gjort många mål i år, bilderna är hämtade från en match mot Broby IF på Österås. Damir Gubeljic, Tina Rönn och Sa-
mir Sara heter ledartrion. De basar över en grupp på 22 pojkar som under innesäsongen tränar en gång i veckan och un-
der utesäsongen tränar två gånger i veckan. Småttingarna utvecklas hela tiden och här finns många små tekniska lirare.

TROR PÅ FRAMTIDEN – DÄRFÖR SATSAR VI PÅ IFKS UNGDOMAR

Vardagar 9-18  Lördagar 10-14  |  Okvägen 6, Hässleholm  |  0451-38 85 00  |  www.stoby.seVardagar 9-18  Lördagar 10-14  |  Okvägen 6, Hässleholm  |  0451-38 85 00  |  www.stoby.se

NYTT KÖK?
Är du sugen på att bygga nytt eller renovera men 

slippa utföra jobbet själv? Låt dig inspireras av vårt stora 
sortiment, vi hjälper dig sen hela vägen, från dröm till 

färdigställande! Vi kallar det Stobymodellen. 

NYTT BADRUM?
Är du sugen på att bygga nytt eller renovera men 

slippa utföra jobbet själv? Låt dig inspireras av vårt stora 
sortiment, vi hjälper dig sen hela vägen, från dröm till 

färdigställande! Vi kallar det Stobymodellen. 

SJÄLVKLART 
KAN DU ANVÄNDA

DITT ROT-AVDRAG!

TROR PÅ FRAMTIDEN – DÄRFÖR SATSAR VI PÅ IFKS UNGDOMAR

U11
– Året som gått har varit fantastiskt. En homogen grupp killar med oändlig energi som brinner för att träna och utvecklas 
tillsammans. Träningsnärvaron är väldigt hög och dom tar hela tiden steg både som individer och som lag. I både serie 
och cuper, sammanfattar Ken Linde som är en av tränarna. En kille som själv spelat i IFKs A-lag. Gruppen har ytterligare 
två duktiga ledare i Patric Johansson och Ahmed Filiz. 11-åringarna har vunnit de flesta av årets matcher. Bilderna är 
från en match mot Finja IF.

Vardagar 9-18  Lördagar 10-14  |  Okvägen 6, Hässleholm  |  0451-38 85 00  |  www.stoby.se

NYTT BADRUM?
Är du sugen på att bygga nytt eller renovera men 

slippa utföra jobbet själv? Låt dig inspireras av vårt stora 
sortiment, vi hjälper dig sen hela vägen, från dröm till 

färdigställande! Vi kallar det Stobymodellen. 

SJÄLVKLART 
KAN DU ANVÄNDA

DITT ROT-AVDRAG!

Endrit Fetahu och Marcelo Arkarsar i en fotbollsdans.

Marcelo Arkarsar i tuff duell.≈

Morris Lundquist i nickduell med Finjaförsvaret.Ryan Allada drar på skott. Finjamålvakten nickar.

Teoman Saran och Albin Enarsson utmanar motståndarmålvakten.

Ibland får man prova med ett skott. Kevin Nilsson och Fredrik Brandt.

Mysigt att följa kompisarnas spel hos pappa.

Lukas Kristiansen vill vinna boll.

Dan Dakheel, Fredrik Brandt, Albin Enarsson, Kevin Nilsson, Teoman Saran, ledare: 
Samir Saran.Albin Enarsson provar med ett vänsterskott.

Bollkontroll. 
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U5
De allra minsta pojkarna i IFK är födda 2017 och de skrevs in i våras i den årliga Knatteinskrivningen i IFKs klubbstuga 
och här är det inga matcher som gäller, endast träning en dag i veckan. De som leder träningarna är tre duktiga fotbolls-
spelare som alla fått sin fotbollsfostran i IFK; Simon Omari, Vladimir Barazza och Djavit Arucaj. I de yngsta åldrarna är det 
inte bara fotbollskunskap som behövs, här handlar det även om att trösta när killarna fått ont.

TROR PÅ FRAMTIDEN – DÄRFÖR SATSAR VI PÅ IFKS UNGDOMAR

27IFK Hässleholm

WRE
Wetterströms Rostskyddsentreprenad

Påbrovägen 18 · 281 46 TORMESTORP

Telefon 0451-186 08 · Mobil 0708-11 86 08 · E-post bosse@wre.se

U06
x

HNB AB
Vinslöv

Kent-Olle Johansson

TROR PÅ FRAMTIDEN – DÄRFÖR SATSAR VI PÅ IFKS UNGDOMAR

U8/U7 LEVINS CUP
I årets upplaga av Levins cup på Österås var det åldersklasserna 2015 och 2016 som tävlade och eftersom IFKs 2016 är 
en exceptionellt stor grupp var det många IFK-lag som ställde upp mot många lokala föreningar: Sösdala IF, Hästveda IF, 
Hässleholms IF, Tjörnarp, Röke/Hörja, Vinslövs IF och FC Hessleholm. Roland Zabek är ledare för 2015 och 2016 tillsam-
mans med många andra ledare; Simon Paulin, Martin Olofsson, Niclas Falk, Mikael Svensson, Andreas Larsson, Tommie 
Bohlin och Ola Gunnarsson. Vilka som vann? Inga resultat räknas.

Viggo Petersson laddar.

Ensam men stark. Nemo Ahlgren.

Lagfoto: fr.v. Elton Andersson, Arnold Risberg, 
Ebbe Svensson, Joud Mekdad, Victor Gustafs-
son, Mostafa Darwich. 

Jour Mekdad i löpduell med en Sösdalaspelare.

Tuff nickduell.

Ivar tröstas av pappa Emil.

Djavit med sin son Denis, Simon med sin son Vincent 
och Bajram med sin son Aron.

Denis i blå väst.

Vladimir, Ivar, Vidar, Hugo, Denis och Nelion. Ivar Nils, Kian och Oliver. 
Melda Branting driver boll med 
Sigrid Heingar Pettersson bakom.
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VVS
KN

Ingenjörer AB

Allt i plåt och ventilation
Etablerat 1964

0451-158 53 • HÄSSLEHOLM

Tisdag 19.00 Fredag 19.00
Söndag 19.00

1480 x 925 mm

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

Medicinsk fotvårdsklinik
               0451-858 60 

 
       Välkommna!

Annika

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

 

Frykholmsgatan 17B · Hässleholm
Telefon 0451-103 30 · www.ptj.se/leende-tandvard

Vi välkomnar nya och gamla patienter
Generösa öppettider – Trygga tandläkarbesök – Estetisk tandvård

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

Gallring är friskvård för skogen!

Kjell Gannby Dental AB

www.farozon.se

HÄSSLEHOLM

Drottninggatan 111, Hässleholm. 
Tel 0451 - 189 01

Öppettider: Mån-Fre 06.45-18.00 
Lör 09.00-13.00

SÖKER DU MÅLARE 
ELLER GOLVLÄGGARE? 

KONTAKTA OSS!

MÅLERI, GOLV- & VÅTRUMSARBETEN

> En del av Hässleholms kommun

www.hassleholmmiljo.se
0451-26 82 00

Vi brinner för en hållbar framtid
Hässleholm Miljö samlar in och återvinner avfall
samt erbjuder fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe.

0451–437 66 – Åsvägen 2
info@tillgrendack.se
Däck i alla former / däckhotell från 650:- inkl tvätt
Hjulinställning
Service och reparationer av bil, mc, moped
Rekonditionering

BLI  
 MEDLEM I 

IFK 

REVISION • REDOVISNING
SKATT • RÅDGIVNING

Esplanadgatan 1 B
283 41 Osby
Telefon 0479 – 126 20
info@refarevision.se
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Ängdalavägen 16 Hässleholm
VVS 0451-70 61 60  •  EL 0451-70 52 70
www.bravida.se          www.prenad.se

ALLT 
inom 
VVS
& EL Ängdalavägen 16 Hässleholm

VVS 0451-70 61 60  •  EL 0451-70 52 70
www.bravida.se          www.prenad.se

ALLT 
inom 
VVS
& EL

Bilförsäljare Hässleholm 
Andreas Aarenstrup 

Tel. 010-1670831

Bilförsäljare Hässleholm 
Urban Söderholm 
Tel. 010-1670825

Bilförsäljare Hässleholm 
Johan Westesson 
Tel. 010-1670823

Bilförsäljare Hässleholm 
Niklas Isholt 

Tel. 010-1670824

Försäljningschef 
Joacim Svensson  
Tel. 010-1670827

Vid nytecknande av 
serviceavtal i 36 mån ingår: 
•	 20%	rabatt	på	Serviceavtal
•	 30%	rabatt	på	Tvätta-biltvätt
•	 30	öre	rabatt/liter	Drivmedel

Kampanj	Inclusive	och	Serviceavtal	gäller	på	vårt		
ord.	pris	t.o.m.	31/12-22.	Kan	ej	kombineras	med		
andra	avtal/rabatter.	Reservation	felskrivningar.

GÖINGE BIL 70 ÅR 
Sedan	1952	har	kunder	kommit	i	förtroende	till	oss	eftersom	vi	inte		
bara	säljer	bilar	-	vi	säljer	ett	bilägande.	Vi	firar	vårt	70-årsjubileum		
hela	året	med	kampanj	på	Göinge	Bil	Inclusive	och	Serviceavtal.

Vid köp av en bil med  
Göinge Bil Inclusive ingår: 
•		 1%	ränterabatt	på	Finansiering
•		 10%	rabatt	på	Försäkring
•		 10%	rabatt	på	Tillbehör	till	bilen
•		 20%	rabatt	på	Serviceavtal
•		 30%	rabatt	på	Tvätta-biltvätt
•		 30	öre	rabatt/liter	Drivmedel

Detta har hä
nt

Jon hos mästarna BK Häcken
Jon Jönsson lämnade tidigt IFK för Tottenham 

och har sen lirat i Malmö FF, Landskrona BoIS, 

Toulouse, Bröndby samt naturligtvis IF Elfs-

borg med vilka han tog SM-guld. Nu jobbar 

han i BK Häcken. Där han hjälper unga spe-

lare tillrätta.

Jon var själv rekordung när han flyttade 

till Tottenham och London och vet att unga 

spelare som kommer till toppklubbar behö-

ver hjälp med mycket. Han blev Sveriges 

dyraste försvarsspelare när han såldes från 

Elfsborg till franska Toulouse för 40 miljoner 

kronor!

Jons nya klubb Häcken tog ju i år också 

SM-guld.

Stort Grattis!

Foto: Lennart M
ånsson

Köp Bingolotter till
lillejulafton av IFK
Glöm inte att köpa Bingo-
lotter till uppesittarkvällen 
på lillejulafton av IFK.

Du kan som vanligt in-
handla dom utanför några 
av våra kända matvaru-
jättar, men du kan även 
beställa direkt av IFK. Du 
ringer eller mailar kansli@
ifkhassleholm.se  – så 
levererar IFK dina lotter!

1500 grillade BYGGMAX-korvar

När Byggmax invigde sitt fina nybygge skulle det 

bjudas på grillad korv och då engagerades IFK.

De duktiga IFK-veteranerna Douglas Ahlqvist, 

Urban Jönsson, Lasse Lindgren, PG Andersson 

och PG Sergmo grillade så det stod härliga till. 

Och hässleholmarna åt upp de 1500 korvar som 

grillades. Gratis e gott…

Grattis Hästveda IF, Bjärnumoch Vinslöv till avancemangenMånga fotbollsklubbar i Göinge har lagt ner sitt A-lag. Så inte Hästveda IF som överraskat med att avancera till div 4 anförda av veteranen Karim Kange.Stort grattis.
Och lika stort grattis till Bjärnum GoIF som även de tog steget upp i fyran.
Så klart grattar vi även Vinslövs IF som avancerade till div 5.
I alla tre klubbarna finns IFK-lirare som bidragit till avancemangen. Vilket är jättekul. Göinge behöver klubbar som avancerar i seriesystemet.

Karim Kange vinner en nickduell mot Kari Arnason när IFK Hässleholm mötte Djurgården i cupen.

Manfred 15 sekunder från SM-guld

I somras lämnade Manfred Nilsson, 16 år, IFK för all-

svenska Halmstads BK. Ett par månader senare var 

han 15 sekunder från att bli svensk mästare.

Efter att HBKs U16-lag besegrat IFK Göteborg i 

SM-semi med 6–1 och 3–1 väntade final i Stockholm 

mot BP. HBK ledde med 2–0. Då byttes Manfred ut 

och BP reducerade. Efter 97,45 kvitterade BP. Då var det endast 15 

sekunder kvar av de åtta tilläggsminuterna. Sen vann BP straffs-

parkarna… 

I fjol lämnade tre duktiga IFK-anfallare för spel i Hässleholms 

IF.
Tre välutbildade spelare som lirat i den gulsvartrandiga tröjan sen 

barnsben:

• Theo Ekström, född 1999.

• Lucas Johnsson 2001.

• Elias Karimi 2002.

Hur det gick?

Jo, trion tillverkade tillsammans otroliga 40 mål i den gröna tröjan 

i seriespelet 2022. Theo gjorde 20 och blev hela seriens skyttekung. 

Lucas gjorde 12 mål och slutade sexa i skytteligan. Elias, den yngste 

i trion, gjorde 8 mål.

Vi säger stort grattis till ”våra pågar”. Duktiga fotbollsspelare alla 

tre. Som fått den bästa utbildningen i IFK.

40 gulsvarta mål i gröna tröjor!

Theo Ekström Lucas Johnsson Elias Karimi
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Öppet mån–fre 10–19, lör 10–16 & sön 11–16

ELGIGANTEN PHONE HOUSE, Första Avenyn 2

Öppet mån–fre 10–18 & lör 10–15

Nya Kia XCeed 
Plug-In Hybrid.
Teknik som för oss framåt.

Erbjudandena gäller ordertecknade bilar t.o.m. 30/11 2022 eller så långt lagret räcker och reg. senast 31/12 2022, kan ej komb. med andra rabatter eller företagsavtal. Bränsleförbrukning blandad körning Kia XCeed PHEV 
1,7 l/100 km, CO2 38 g/km enl. WLTP. Kia Privatleasing Flex: Finansiering via Kia Finans i samarbete med Santander Consumer Bank. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med 
reservation för ev. tryckfel.

Nya Kia XCeed Plug-In Hybrid är en sportig, laddbar crossover med inbjudande interiör och uppkopplade tjänster. Privatleasa nya  
Kia XCeed Plug-In Hybrid med en privatleasing som följer dina behov. Med Kia Privatleasing Flex privatleasar du en Kia i 12–36 månader,  
så länge det passar dig. Upptäck världen med nya Kia XCeed Plug-In Hybrid, och en större frihet med Kia Privatleasing Flex.

Rek. ca pris fr. 396 400 kr




