
IFK AREN
I F K  H Ä S S L E H O L M S  K L U B B T I D N I N G  # 2  2 0 1 7

E S T .  1 9 8 2

Profilen 
Gustaf
s 12-13

Ungdomssidor
s 21-26

Foto: B
ild

b
yran



2 IFK Hässleholm

Innehåll

Inledning 2

3 unga målvakter 3

Österås tar form 5 

Mysgubben Tommy 7

Nätverket,  8-9
Newmanbil

  Integrationen & IFK 10 

Profilen Gustaf 12-13

Säsongen 2017 15-17

Ungdomssidor 21-26

    Verksamheten  21

    Nollfyrorna 22

    Elvor och Tolvor 23

    Nollsjuorna 24

    Nollsexorna 25

    Sommarskola 26

Detta har hänt 30

IFK:aren # 2  2017

Redaktör och ansvarig 

utgivare: Lennart Månsson.

Bilder: Bildbyrån, 

Hässleholm.

Annonser: 0708-810 108

Layout: exaktacreative.se

Tryck: Bold / Borås Tidning 

                   Tryckeri AB

MARDRÖMMEN BLEV TILL LYCKA!

En mardrömssäsong - som slutade lyckligt!

Så kan man sammanfatta 2017 års säsong för 

IFK Hässleholm, en säsong som började så 

bra med flera fina insatser i träningsmatcher-

na. Men så började helvetet några veckor före 

seriepremiären, allt som kunde gå fel, gick fel.

Två mittbackar skadades med en veckas mel-

lanrum, en av dom, nye Simon Henningsson 

korsbandsskadades och hela säsongen var 

spolierad.

IFK började hemma och fick spela premiären 

mot Asarum på konstgräset. Öste på från start 

och det kunde varit 2-0 efter tio minuter – men 

så kontrade blekingarna in 0-1 – och i andra 

halvlek rasade det, 0-5.

IFK startade med fem raka förluster, vann se-

dan två matcher – för att sedan förlora ytterli-

gare SEX...

Poängskörden var alltså SEX poäng när vårsä-

songen var spelad!!! Efter tretton matcher!

IFK var uträknade, dörren till division 3 var vid-

öppen...

Men de gulsvartrandiga reste sig och öppnade 

höstsäsongen med två oavgjorda, vilket följdes 

av två onödiga förluster, men sen: fyra segrar 

och en oavgjord på de fem nästkommande, vil-

ket gav 13 poäng och nu hade IFK plötsligt 21 

poäng och hade kommit på rätt sida om ned-

flyttningsstrecket.

IFK-fansen kunde pusta ut några dagar in i ok-

tober när kontraktet säkrades uppe i Kalmar 

mot Kamratkollegan IFK Berga.

IFK har inte så dåligt lag att man skall behöva 

vara indragna i bottenstriden, men skador och 

onödiga varningar och utvisningar ställde till 

det, sedan kände inte IFK sig hemmastadda på 

B-planen, där man spelade under vårsäsong-

en. Tillbaka på A-plan gick det bättre, segrarna 

kom och 3-poängarna räknades in.

Alla våra ungdomslag har gjort det bra, många 

åldersgrupper har utvecklats enormt och många 

kommer att få dra på sig representationslagets 

vackert randiga tröjor om några år. Redan i år 

fanns det fem killar födda 2000 som spelat i 

A-laget, Isak Olsson (8 starter), Waed Shaif (3 

starter och 11 inhopp), Carl Lundahl-Persson (2 

starter), Elliot Nilsson (6 inhopp) och Carl Mu-

jozura (3 inhopp) – och så en kille född 2001 

som suttit på bänken, Lucas Johnsson.

En händelse som vi måste lyfta fram är pojkar-

na födda 2004 som deltog i Gothia Cup. Dom 

vann inte turneringen, men dom fick ett mycket 

fint pris – Bästa uppförande i matsalen!

”När detta lag kom in i matsalen åt dem till-

sammans, ställde undan allt, torkade sina bord 

och sedan kom dem en och en och sa tack för 

maten!”

Grattis, alla IFK-are är stolta över er!

Och vi är stolta över att Sverige besegrade Ita-

lien och spelar VM i Ryssland!

Men mest stolta över höstsäsongen som bety-

der att vi spelar div. 2 även 2018!

LENNART MÅNSSON
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SVENSKA
KVALITETSMASKINER

FÖR RÖR- o PLÅTBOCKNING

www.swebend.com

Säsongen slutade i glädje, mycket tack vare Linus Svenssons mål mot IFK Malmö Noa Helm spelade Gothia Cup

Årets julklappstips
i Hässleholm...

köper du på

Det gäller i följande butiker:

För mer info: mail@hesslecity.com • www.hesslecity.se

Bra Skor • Carl Anderssons • City Gross • EM-Möbler • Guldsmedjan • 
Harrys • Hälsoprofilen • Intersport • Jansens Modehus • Mohlins Cykel & 

Motor • MQ • Nisses • Önska Kristallen • Paulssons Cykel • Restaurang  
Farozon • Hotell Statt Hässleholm Sweden Hotels • Turistbyrån  

Hässleholm • Brothers • Jeansbolaget •  Dressman • Iris Blommor •  
Kjell & Company • Synoptik • Maxi Stormarknad • Resia • Ring Up

(Uppdaterad 2017-10-24)
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www.sveland.se • Kundservice 0451-38 30 00

Alexander Nilsson fick träna med Helsing-
borgs målvakter; Pär Hansson och Matt 
Pyzdrowski och efter träningen lunchar 
Alex med Pär Hansson.

www.ifkhassleholm.se
Har du frågor så kontakta IFK 

Ken Linde 0708-92 11 61 eller Nodde Nordén 0721-77 63 02

Börja spela fotboll i IFK! 

TRE REKORDUNGA BURVÄKTARE!

Adam Larsson 20 år Carl Lundahl Persson 17 år

Alexander Nilsson 20 år

Det sägs att målvakter blir bättre när dom när-

mar sig 30 år och sen kan dom kan ligga på 

topp ända tills 40...

Hur bra kommer då IFK:s målvakter att bli, alla 

tre har provat på seriespel i A-laget i år och två 

har fyllt 20 under spelåret 2017 och en har fyllt 

17...

one molecule 
can change everything

www.perstorp.com

Adam Larsson, 20, har vaktat målet i 14 

matcher. Alexander Nilsson, 20, har spelat 

10 matcher. Carl Lundahl Persson, 17, har 

fått förtroendet i 2 matcher. Adam har varit 

träningsflitigast av alla och belönades med 

träningspriset vid IFK-festen och man minns 

speciellt en del otroliga räddningar på närskott, 

bland annat mot Nybro och IFK Malmö.

Alexander har just förlängt kontraktet med tre 

år och han har även hunnit träna med supe-

rettanlaget Helsingborgs IF, där han impone-

rade på tränaren Per-Ola Ljung, målvaktsträ-

naren Daniel Andersson och ex-proffset och 

förstekeepern Pär Hansson. Alex har under 

året gjort en del svettiga räddningar, men rädd-

ningen som betydde mest var straffräddningen 

på övertid mot BK Räppe i näst sista hemma-

matchen, som betydde seger 3-2. Carl har varit 

förstemålvakt i Skåne-laget för 17-åringar där 

han stod i alla slutspelsmatcher, seger mot 

Göteborg i semi och förlust mot Stockholm i 

finalen. Även Carl gjorde några bra räddning-

ar i seriespelet, den bästa i bortamatchen mot 

Kvarnby.



4 IFK Hässleholm

HÄSSLEHOLM

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

Välkommen till oss för att uppleva helt nya BMW X3. En design som väcker din förväntan inför en fascinerande körupplevelse. 
 

Med bland annat automat växellåda, 3-zons klimatautomatik, parkeringsdistanskontroll fram och bak, automatisk baklucka,  

ständigt sömlös uppkoppling med ConnectedDrive Services, 18" lättmetallfälgar.  

UPPLEV HELT NYA BMW X3. 
EN BIL SOM VILL UTMANA DIG ATT FÅ UT MER AV LIVET. 

Förenade Bil i Kristianstad

Sävvägen 2, KRISTIANSTAD 
Tel: 044-620 31 00 
Mån-fre: 10:00-18:00 
Lördag: 10:00-15:00 
Söndag: Stängt  

Alltid med BMW Fri Service i 3 år/8.000 mil. Helt nya BMW X3. Rek. pris från 427.000 kr. Effekt 184–360 hk. Bränsleförbrukning vid blandad körning 8,2–5,0 l/ 100 km. 
Koldioxidvärde vid blandad körning 188–132 g/km. Miljöklass: EU6. Värdena hänför sig till en BMW X3 i basutförande från Tyskland och värdenas inter-vall tar hänsyn till de 
olika motoralternativ som finns tillgängliga för BMW X3. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Angivna priser är endast rekommenderade priser från BMW Sverige AB och 
varje enskild återförsäljare äger rätt att sätta eget pris. 
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Actic Hässleholm, Östra Hagagatan 2 · 045 126 82 21 
070-727 16 03 · actic.se · facebook.com/acticsverige

Låt Actic bli din  
nya träningskompis!
Det viktigaste för Actic är inte varför du tränar, det vi fokuserar på 
är att göra det lätt att komma igång. Och meningsfullt att fortsätta. 

Detta ingår när du tecknar  
medlemskap på Actic Hässleholm:
•	Två timmar med en instruktör  
 Som hjälper dig att komma igång

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

•	Gym

• Bastu

#

Namn:  __________________________________________

Pers.nr:  _________________________________________ 

Mobil:  __________________________________________

E-post:  _________________________________________

Datum:  _________________________________________

Träningsform:  ___________________________________

Erbjudandet gäller vid ett tillfälle för en person på Actic Hässleholm.  
Nyttjandet av fri träning kan endast ske en gång per halvår. Gäller ej bad.

En kostnadsfri provträning

Alla IFK- 
medlemmar tränar 

för 159 kr/mån!  
Hör av dig så  

berättar vi mer!

Ombyggnaden av Österås börjar ta form, i höst färdigställs huvudläktaren som ni ser i bakgrunden på bilden och den kommer att stå klar i januari 2018, på bilden är det IFK:s 
Danny Gunnarsson som nickar bollen mot mål i avslutningsmatchen mot Kvarnby.

ÖSTERÅS BÖRJAR TA FORM
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pandora.net

Innehåller halsband (396240CZ) och örhängen (296272CZ). Kan inte kombineras med andra 
rabatter. Gäller 2/11 2017 till 10/1 2018. Så långt lagret räcker. Max 5 erbjudanden per kund.

SPARA 249 KR

ÅRETS JULKLAPP

1 099 KR

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).

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

emhome.se

Följ oss gärna på 
Facebook och Instagram

ROSENHILL Kontinentalsäng
180x200 cm. Tyg Rocco ljusgrå. Madrass med 3-zoner. Komfort: medium.  
Bäddmadrass i avtagbart stretchtyg. 

Paketpris på 
kontinentalsängar

Finns i flera 
storlekar!

120x200 cm 5.495:– Ord. pris 5.995:– 
140x200 cm 5.795:– Ord. pris 6.295:– 
160x200 cm 5.995:– Ord. pris 6.995:–

Se hela sortimentet på emhome.se

Bäddmadrass i 
avtagbart stretchtyg 

5.995:– 
Ord. pris 7.995:–

Paketpris!

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.

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

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

Välkomna!

De lyckliga vinnarna 2016
Rutger Englund delade på lilljulafton ut de 

fem presentkorten till fem lyckliga vinnare: 

Johnny Nilsson, Jörgen Colliander, 

Erika Mattisson, Carl Järsberg och 

Stefan Nilsson. Stort grattis!
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Ni har säkert lagt märke till mysgubben på IF-

K:s lagledarbänk, oftast med ett leende på läp-

parna, alltid redo att peppa spelarna, i med och 

motgång – Tommy Karlsson, 60 år.

Tommy är materialansvarig och lagledare och 

har varit med länge i IFK.

-Ja, jag har slitit ut många tränare, först var 

det Daniel Nilsson och Rikard Svensson, se-

dan Stefan Jansson, Bosse Nilsson och Björn 

Andersson, Patrik Lennartsson och Daniel Nils-

son, Daniel och Fredrik Ahlgren – och så Daniel 

och Joakim Welander...

Men det började ännu tidigare. Tommys son Li-

nus var för bra för att stanna kvar i Finja IF, det 

fanns helt enkelt för få spelare i den åldern och 

Linus sökte sig in till sta´n.

-Jag sa till Linus att han fick bestämma själv 

och då provade han först en träning i Hässle-

holms IF, sedan en i IFK – och så bestämde han 

sig för IFK – och gick hela vägen till A-laget.

-Då var Linus 12 år och det blev att jag hängde 

på träningarna och plötsligt var jag engagerad 

som ledare tillsammans med bland andra Peter 

Melin och Roger Nyman och sen när Linus kom 

upp i juniorlaget var jag materialare åt Jonas 

Larsson, Jörgen Nordén och bröderna Simon 

och Daniel Nilsson – och sen blev det A-laget.

Sonen avgjorde

Ditt roligaste minne i IFK?

-Tveklöst när vi vann serien 2014, vi avgjorde 

och vann med 1-0 och Linus gjorde målet, det 

var grädde på moset när ens egen son fick av-

göra och han sprang hela vägen till lagledar-

bänken och kramade om mig.

-Sedan var ju året som gick väldigt speciellt, vi 

var totalt uträknade av alla och så reser vi oss 

och gör en kanonhöst och klarar kontraktet, då 

är man stolt över grabbarna...

Roligaste killen?

-Vi har haft många profiler och många roliga kil-

lar, men Islam Mirée tar priset, jag minns när vi 

vann innecupen med våra juniorer och plötsligt 

ser jag Islam sitta och gråta på läktaren, ”jag har 

inte gjort ett enda mål i slutspelet” kved han.

-Lika glad var han sedan när han avgjorde ett 

derby i slutminuten, en underbar kille.

-Sen glömmer man aldrig när kämpen Björn 

Andersson hade så ont i sina knä och höfter 

och det var 12 grader kallt på konstgräset och 

Björn låg ner och ledde träningen...

-Och hans tränarkollega Bosse Nilssons eviga 

kaffedrickande, det går åt lika mycket mjölk 

som kaffe, haha!

Målvakt

Den egna karriären då?

-Jag var målvakt hemma i Finja nästan hela 

karriären, men avslutade de tre sista åren i 

Nävlinge.

-Jag var på väg till både Hässleholms IF och 

IFK, spelade en träningsmatch med IFK och 

fick beröm av hövdingen Lennart Persson, 

berättar Tommy som är gift med en IFK-ikon, 

damspelaren Helen, vars pappa Yngve Anders-

son är en legend som ansvarig för damlaget i 

många år.

Mysgubben
Tommy trappar ner

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.

Helsingborg

Nu trappar Tommy ner på grund av att han 

tvingas pendla till Helsingborg eftersom lager-

jobbet flyttades från Tyringe till Helsingborg.

-Det blir sena kvällar och jag hinner inte ner till 

träningarna, men jag har lovat hjälpa Stefan 

Nilsson med materialet, så helt slipper inte kil-

larna mig, skrattar Tommy.

Vilket killarna, tränarna och övriga IFK-ledning-

en är väldigt tacksamma för.

Roligaste minnet var tveklöst när sonen Linus 
avgjorde i sista matchen och IFK vann serien.
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Newmanbil
– Äldsta bilföretaget
Newmanbil är Hässleholms äldsta och anri-

kaste bilaffär, firar 50-årsjubileum i år, men 

är betydligt äldre än så. Företaget startade 

redan 1914 och hette då Handels och Fab-

riks AB och bilaffären inrymdes i en fastig-

het som låg där Espresso House ligger idag, 

alltså snett mot Järnvägsstationen. Och 

man sålde inte Opel, Honda, Subaru och Kia 

som man gör idag – man 

sålde Ford.

- Ja, det var faktiskt Ford 

som salufördes de för-

sta tio åren, sedan kom 

GM-produkterna Opel och 

Chevrolet in i bilden, berät-

tar nuvarande chefen för 

Newmanbil, Niklas Svend-

sen.

1952 ändrades namnet 

till Rehfelds Bil, vilket är 

välkänt för den äldre ge-

nerationen hässleholmare 

och då låg företaget på 

Snickaregatan.

 

Newman

1967 köptes företaget av 

AB Bröderna Newman 

och namnet tillkom av att nye ägarens fader 

Eril Newman utvandrat till Amerika i slutet av 

1800-talet och när han sedan flyttade tillbaka, 

då kände han sig som en ny man, därav nam-

net.

1989 blev Per Svendsen ensam ägare till fö-

retaget och 1996 flyttade bilföretaget till nuva-

rande lokaler på Kristianstadsvägen, i Bergen-

dahls gamla lokaler.

2006 pensionerade Per sig och sålde företa-

get till Växjö Bilaffär och idag ingår Newmanbil 

i Kronobergs Bilaffär AB, som finns i Växjö med 

bilhallar även i Ljungby, Älmhult, Laholm – och 

Hässleholm, berättar Niklas, som började job-

ba hos pappa Per Svendsen redan i unga år.

 

Ny Kia-hall

- Jag började i verksta´n 1992, sedan blev jag 

säljare och på den vägen är det.

- Ifjol sålde vi över 1000 bilar och 2016 var 

mycket riktigt ett rekordår, men 2017 kommer 

att bli ännu bättre, det är tredje året i rad som 

är ett bra bilår, förklarar Niklas.

Newmanbil är unika så tillvida att man repre-

senterar fyra nybilsmärken: OPEL, HONDA, 

SUBARU och KIA, fyra starka varumärke varav 

Kia är ganska nytt för Newmanbil och för ett 

par år sedan byggdes en helt ny Kia-hall.

Kia är ett fantastiskt varumärke, för 20 år se-

dan kom Kia till Sverige, nu är Kia 3:e största 

märket i Sverige, berättar Niklas. Dessutom är 

Kia ensamma om att erbjuda sju års nybilsga-

ranti.

 

Alltid bilintresserad?

-Absolut, men det viktigaste i det här jobbet är 

att man är intresserad av människor, betonar 

Niklas – och lika viktigt är att koncentrera sig på 

egna styrkor och mindre på konkurrenternas 

svaghet – och det allra viktigaste är att kunna 

sin produkt. Naturligtvis kan jag Opel allra bäst, 

men jag vill nog påstå att jag kan alla märken 

ganska bra.

- Förutom de fyra nybilsmärkena vi säljer, 

så servar vi även fyra andra märken, nämligen 

Saab, Chevrolet, Fiat och det senaste märket vi 

servar är Isuzu, tillägger Niklas.

Newmanbil i Hässleholm har idag fem duk-

tiga säljare, sju servicetekniker, två serviceråd-

givare, en verkstadschef, två bilplåtslagare, en 

plåtansvarig, reservdelsrådgivare, en på lage-

ransvarig, en biladminastratör, en ekonomi-

ansvarig, en fastighetsansvarig – och så Niklas 

som är platschef.

-Vi erbjuder billån, leasing, privatleasing, för-

säkring och förmånskort.

 

Varför sponsrar du IFK?

- IFK är stans äldsta och största klubb och en 

annan anledning är att IFK fostrar och tar hand 

om massor med barn och ungdomar. Sedan 

gillar jag Bosse Nilssons integrationsprojekt, 

förklarar Niklas. Själv-

klart vill man hjälpa till.

Niklas kunde lagt 

till att sonen Casper 

tillhör en av IFK:s 

bästa pojkar födda 

2001. Och förutom 

den vanliga traditio-

nella sponsringen så 

lånar Newmanbil ut 

en Opel Zafira till IFK, 

HIF och Golfklubben, 

en 7-sitsig bil som 

klubbarna kan använ-

da vid bortamatcher-

na. Mycket populärt.

Niklas kör själv en 

av sina favoritbilar, en 

Opel Insignia och ut-

anför sitt kontor står 

en annan favorit, en 

guldfärgad Opel GT, årsmodell 1970. 

/Lennart Månsson

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
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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].

Foto: B
ild

b
yran

Niklas med sina fem duktiga säljare från vänster:

Urban Söderholm, Emma Tideman, Marcus Martinsson, Emelie Bolmgren, och Mats Olofsson

Niklas ögonsten, en guldfärgad Opel GT, årsmodell 
1970, som är parkerad utanför Niklas kontor.

Philip Bengtsson bär 
Newmanbils tröja
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S. Kringelvägen  Hässleholm
Tel. 0451- 468 40

Hjulinställningar  •  Balanseringar
Riktning av aluminiumfälgar  •  Service Släp uthyres!

Delbetala genom GE Money Bank!

KVALITETSMAT FRÅN FOOD4YOU

Ögonen lyser på de 17 pojkarna som tränar 

denna seneftermiddag i Linnéskolans gym-

pasal, fotboll är ju det roligaste som dom vet. 

Det är inomhusträning för killarna i integra-

tionsprojektet som IFK Hässleholms ansva-

rar för i samarbete med Sparbanksstiftelsen.

De flesta som varit med i projektet som startade 

våren 2016 har kommit från Syrien, men en del 

har kommit från Irak, Palestina och Afghanistan.

En av dom som flytt över havet och så småning-

om hamnat i Sverige och Hässleholm är 15-åri-

ge Youset, han berättar om flykten:

– IS var nära staden Hasaka, sju timmars bil-

väg från Damaskus, där vi bodde innan vi läm-

INTEGRATION I IFK
I SAMARBETE MED SPARBANKSTIFTELSEN

nade Syrien, sedan hamnade vi i Libanon, där 

vi bodde ett par år. Tillsammans med mamma 

och pappa och mina tre syskon tog vi oss sedan 

över Medelhavet och hamnade i Grekland, vari-

från vi sedan via tåg tog oss genom Makedoni-

en och Kroatien och vidare norrut mot Sverige, 

berättar Yousef.

– Vi var 50 man i en liten båt och det var drama-

tiskt när vi vapenhotades mitt ute på havet, vi 

var jätterädda. Här i Sverige har vi det bra, det är 

snälla människor som tycker om oss, i Libanon 

tyckte man inte om oss syrier.

Yousef älskar den svenska skolan och det gör 

även kompisen Mustafa:

– Vi har bra lärare och vi lär oss svenska jätte-

snabbt, förklarar Mustafa vars favoritämne är 

matte och NO – och så idrott förstås.

– Mustafa är en av pojkarna som redan integre-

rats i IFK:s pojklag, han har spelat på dispens 

i 14-årslaget i år, men redan nästa år skall han 

spela med pojkar födda 2002, berättar han.

PG Sergmo är mysfarbrorn som tar hand om 

pojkarna och han är en äldre gentleman som 

gossarna bara älskar, han ger dom mat och fika 

efter varje träningspass.

– Dom är väldigt träningsflitiga och eftersom 

dom förkovrar sig blir dom integrerade i vår 

vanliga fotbollsverksamhet och hittills är det ett 

15-tal som flyttats över till våra pojklag, förtäljer 

PG. Sedan är det en del som hamnat i andra 

fotbollslag runt om i Göingebygden.

– Vi tränar fyra gånger i veckan och dom är oer-

hört träningsvilliga, förklarar en av tränarna, Ab-

dulmajid Hamwi, 21 år, som talar perfekt svens-

ka och som studerar vid Komvux.

Bosse Nilsson är huvudansvarig för projektet.

– Allt funkar perfekt och det är roligt kunna göra 

en insats, vi vill givetvis tacka Sparbanksstiftel-

sen för att vi fått denna chans att bedriva inte-

grationsverksamhet och ett speciellt tack till 

Östen Gunnarsson som engagerat sig mycket, 

vi hoppas kunna fortsätta några år ytterligare, 

säger Bosse.

Lennart Månsson

Mustafa Mnawaka och Moaz Kahattab Mustafa Mnawaka Välbesökt träning Musalim Hassan

fr.v.: Qusay Nigem, Munier Mahmoud, 
Musalim Hassan och Moaz Kahattab
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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

Flexvux är Hässleholms kommunala vuxenutbildning och erbjuder
ett brett utbud av kurser och yrkesutbildningar på gymnasial nivå.
Du kan välja att läsa upp ämnen för att bli behörig till vidare studier
eller öka dina chanser att komma in på arbetsmarknaden genom en
yrkesutbildning.

Du kan kombinera kurser efter egna önskemål vilket innebär att du
kan blanda kurser för heltids- eller deltidsstudier. Du väljer själv den
studieform som passar dig.

Gå in på www.flexvux.nu och läs mer. 

Behöver du komplettera gymnasiekurser

eller är du nyfiken på yrkesutbildning?

annonsflexvux.indd   1 2017-11-10   09:13:03

HAR NI NÅGONSIN FUNDERAT 
ÖVER VEM NI KONTAKTAR NÄR NI 
BEHÖVER HJÄLP MED ALLT FRÅN 
TRYCKSAKER TILL STRATEGISKA 
KOMMUNIKATIONSLÖSNINGAR? 
FUNDERA INTE LÄNGRE UTAN 
KONTAKTA OSS REDAN IDAG! 

0451-38 49 50  |  VI@ EXAKTACREATIVE.SE   
IDÉ  |  STRATEGI  |  DESIGN  |  FOTO  |  WEBB  |  TRYCK

FUNNITS
SEDAN
1952
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Profilen Gustaf

Tottenham har Christian Eriksen – IFK har 

Gustaf Lindroth!

Gustaf Lindroth, 22 år, kom till IFK för att 

spela fram sina lagkamrater - med sin käns-

liga vänsterfot. Då gör han årets mål från 35 

meter med en oerhörd volleyträff på Malmö 

Stadion mot IFK Malmö – med högerfoten!

Gustaf, fotbollsfostrad i S:t Olof på Österlen, har 

varit ett stort utropstecken i IFK i år och när IFK 

äntligen började göra mål var det mittfältaren 

Gustaf som angav tonen. Det var i bortamatchen 

mot Vimmerby i maj, efter fem mållösa matcher 

vann IFK med 3-2 och Gustaf satte två strutar. 

Och när vi summerar säsongen är Gustaf tvåa i 

den interna skytteligan med sex fullträffar.

Det började i S:t Olof.

-Jag växte upp i S:t Olof och redan som liten 

knatte började jag spela fotboll, berättar Gustaf. 

Trots att det är ett litet samhälle var vi många 

pojkar födda 1995 och vi hade ett bra pojklag, 

sedan när vi blev lite äldre var det fem klubbar 

som samarbetade och bildade ett lag som hette 

Albo, det var spelare från Borrby, Hammenhög, 

Brösarp, Kivik och S:t Olof.

– När vi sedan skulle börja gymnasiet så gick 

de flesta av ungdomarna ut till de här fem klub-

barna och spelade A-lagsfotboll, jag var ganska 

liten till växten och valde istället att spela pojkall-

”Då gör han årets mål från 35 meter med en oerhörd volleyträff...”

svenskan i Kristianstads FF och gå gymnasiet i 

Kristianstad, fortsätter Gustaf.

– Efter pojkallsvenskan blev det juniorall-

svenskan och efter det valde jag att spela div. 

3-fotboll i Sölvesborg i två år, sedan ringde Da-

niel och så blev det IFK.

IFK-tränaren Daniel Nilsson, som tränat Gustaf 

i KFF, hade hela tiden haft koll på Gustaf och 

handplockade Österlenaren till IFK och såg till 

att talangen blev gulsvart.

För några år sedan var Gustaf ungdomsproffs i 

Helsingborgs IF och vid den tidpunkten var en 

viss Bosse Nilsson huvudtränare hos de rödblåa 

och givetvis hade även Bosse koll på den lille 

offensive bolltrollaren, så IFK:s fotbollsledning 

var ense om att ta hit Gustaf.

– Och det valet har jag inte ångrat, jag har kom-

mit bra in i gänget och trivs jättefint och har fått 

många nya kompisar, säsongen har varit tuff, 

men vi redde ut det och det blir en fin samman-

hållning av det, menar Gustaf.

– Sen har jag ju en gammal kompis i laget, Joel 

Andersson, vi spelade i KFF samtidigt.

 

Sex fullträffar, berätta om dom!

• Vimmerby borta. Kontring, Mike driver upp 

bollen och jag tar avslutet, 0-2.

• Vimmerby borta. Karim drar upp ett anfall och 

jag fick avsluta, 1-3.

• IFK Malmö borta. Volleyträff från 35 meter, 

med höger fot, 0-1.

• Österlen borta. Får bollen inne i straffområdet 

och klipper till, 0-1.

• Vimmerby hemma. Långskott från 25 meter, 

med vänsterfoten, 1-0.

• Räppe hemma. Skott strax utanför straffområ-

det, med högerfoten, 2-2.

Pirlo/Eriksen

Dom flesta ungdomar har ju favoritlag och fav-

vospelare, men Gustaf har inte det.

– Nej, faktiskt inte, däremot var jag väldigt impo-

nerad av Lazio när Sven-Göran Eriksson var trä-

nare och jag har sett många Laziomatcher på TV 

i efterhand. Och en spelare som alltid imponerat 

på mig är Pirlo, en underbar mittfältare som är 

mästare på att hitta sina lagkamrater med läckra 

passningar och instick, säger Gustaf.

Och visst finns det väl viss likhet med Gustaf, 

han har spelat fram till många mål debutsäsong-

en i IFK och han är lika offensiv som den lille ita-

lienaren. Men frågan är om han inte är ännu mer 

lik Christian Eriksen, den lille dansken som gör 

succé i superlaget Tottenham och som sparka-

de Danmark till VM med ett hattrick mot Irland. 

Christian spelar fram Harry Kane och de andra 

stjärnorna gång på gång och dessutom gör han 

en hel del mål själv för sitt Tottenham.

Thai, Kambodja, Bali

Efter gymnasiet har Gustaf bott kvar i Kristian-

stad och jobbat på Centralsjukhusets tvätteri, 

men nu är det slut med det.

– Först skall jag och en kompis ut och resa, först 

flyget till Bangkok, sedan bär det vidare till Kam-

bodja, Filippinerna och Bali. Vi har hittat en jätte-

billig flygbiljett Stockholm-Bangkok och sedan 

bor vi på billiga Hostal, berättar Gustaf.

– Gustaf stack iväg 16 november och kommer 

hem i mitten av januari. Och då blir det hårdträ-

ning för att komma i form. Mitt i hårdträningen 

blir det träningsläger i Nerja på spanska solkus-

ten i mars och sen är det seriepremiär i början 

av april.

 

Fruktodling

Och när du kommer hem?

– Då hittar jag nog nåt jobb, hittar jag inget direkt 

så kan jag jobba på pappas fruktodling i Kivik, 

då blir det att plantera nytt, vi odlar plommon, 

päron, hallon och jordgubbar, så det finns stän-

digt uppgifter som skall utföras, berättar profi-

len Gustaf som redan ser fram emot 2018 års 

säsong.

Lennart Månsson

Foto: B
ild

b
yran

• 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:

Namn: Gustaf Robert Helge Lindroth
Född: 1995-10-28
Längd: 179 cm
Vikt: 72 kg
Bor: I Kristianstad
Yrke: -
Bil: Volvo
Klubbar: S:t Olof, Kristianstads FF, 
Sölvesborg, IFK
Styrkor: Spelförståelse, passningsspelet

Svagheter: Huvudspelet
Favoritlag: Helsingborgs IF
Favoritspelare: Pirlo
Skräckmotståndare: Karim Al-Asi
Favoritland: Sverige
Favoritmat: Köttbullar
Favoritskådis: -
Favoritmusiker: John Mayer
Ogillar: Te, katter
Tycker om: Familj, vänner
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Foto: B
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Gustaf grattas av Tommy Filipovic efter mål mot Österlen

Gustaf jagas av en lundaspelare

I kamp med seriesegrarna Torn Gustaf grattas av Linus Svensson efter drömmål mot IFK Malmö

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
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SÄSONGEN 2017, SAMMANSTÄLLD PÅ 3 SIDOR

> 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.

www.levinsgruppen.se

De ledande mekanik- & elteknikföretagen i region syd

Matcher (Start/inbytta)
Danny Gunnarsson 25

Linus Svensson 24  

Philip Bengtsson 23 (21+2)

Gustaf Lindroth 22    

Mike Andrew 20 (18+2)

Kojo Annor 20 (15+5)

Joel Andersson  19 (14+5)

Philip Wikström 17 (14+3)

Ikose Abelto 17 (13+4)

Tommy Filipovic 16 (15+1)

Filip Ranmo 15 (14+1)

Karim Al-Asi 15 (12+3)

Adam Larsson 14

Mohamed Resulovic 14 (5+9)

Waed Shaif 14 (3+11)

Mohammed Hamdan 12 (9+3)

Egzon Ademi 12 (8+4)

Ameer Naseer 10

Alexander Nilsson  10

Isak Olsson 8

Patrick Osiako 7

Elliott Nilsson 6 (0+6)

Carl Mujaguzi 3 (0+3)

Jonathan Brodén 2

Carl Lundahl-Persson 2

Robin Svedberg-Roth 1 (0+1)

Joel Andersson i en tilltrasslad situation

Ett oerhört viktigt mål. Veteranen Patrick Osiako har spelat fram till 16-årige Wade Shaif som sen avgjorde matchen mot Österlen.

Karim Al-Asi underhåller publiken

Skytteliga
Mike Andrew 12

Gustaf Lindroth  6

Karim Al-Asi 5 

Tommy Filipovic 5

Kojo Annor 3

Filip Ranmo 2

Waed Shaif 2

Linus Svensson 2

Danny Gunnarsson 1

Självmål 2

Statistik
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2017
IFK-Asarum 0-5 (0-1)
Efter en jättefin första halvtimma med bra spel och flera målchanser, kom 
kallduschen 0-1 - och sen kom raset sista halvtimman. En katastrofstart 
på Österås konstgräs!

Prespa Birlik-IFK 2-0 (2-0)
En bra prestation av IFK mot topplaget Prespa, kanske vårens bästa, ett oavgjort 
resultat var inte långt borta.

IFK-Torn 1-2 (1-1)
Full storm på Österås B-plan och länge stod det 1-1, men en hands och straff i 
slutminuterna gav ny förlust, en försmädlig sådan.

Hässleholms IF-IFK 5-0 (3-0)
Tidigt underläge 0-2 i ösregn på B-plan blev en omöjlig uppgift för ett reservbe-
tonat och skadedrabbat IFK. Onödig utvisning när Ranmo blev besviken på sig 
själv och uttryckte sig olämpligt.

IFK-Lindsdal 0-2 (0-1)
Femte raka förlusten mot en icke märkvärdig motståndare, aldrig tidigare har väl 
IFK fått en sämre start på seriespelet. Detta var en match som IFK absolut inte 
skall förlora.

Vimmerby-IFK 2-3 (0-1)
Mål: Gustaf Lindroth 2, Mike Andrew.
Äntligen seger, livsviktig är ingen överdrift – och äntligen mål av de gulsvarta. 
Mike Andrew visade vägen och Gustaf Lindroth följde upp med två fina mål.

IFK-Nybro 2-0 (1-0)
Mål: Mike Andrew, Waed Shaif.
Stabilt och 1-0 med en kvart kvar och IFK-keepern Adam Larsson gjorde fantas-
tiska räddningar – och sen kom 16-årige Waed Shaif in och satte punkt med 2-0.

IFK Malmö-IFK 2-1 (0-0)
Mål: Gustaf Lindroth.
Ett volleyskott från 35 meter av Gustaf Lindroth gav 0-1, Årets Mål utan tvekan! 
Men kvittering och segermål i matchens sista anfall. Här skulle det blivit poäng.

IFK-Lund 2-3 (1-2)
Mål: Kojo Annor, Filip Ranmo.
Gamle IFK-tränaren Stefan Jansson kom med sitt Lund och tog alla poängen med 
sig, ännu en match där IFK verkligen var värda poäng.

Österlen-IFK 4-1 (0-0)
Mål: Gustaf Lindroth.
Trots tidig utvisning var det IFK som tog ledningen, men de tunga sydostskåning-
arna sög musten ur de gulsvarta. Nyförvärvet Tommy Filipovic debuterade.

Kvarnby-IFK 2-1 (1-0)
Mål: Karim Al-Asi.
Förlust på Kvarnbys gamla usla konstgräs, men ingen dålig insats. Målvakten 
Carl-Lundahl Persson, född 2000, gjorde seriedebut och gjorde det bra.

IFK-Berga 1-2 (0-1)
Mål: Karim Al-Asi.
Ännu en tung förlust mot ett tungt topplag. Femte raka förlusten. Först fem förlus-
ter, sedan två segrar – och så fem nya förluster som blev sex innan sommarvilan.
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Kojo Annor Filip Ranmo Mike AndrewPatrick Osiako, Linus Svensson, Isak Olsson

Räppe-IFK 2-1 (0-1)
Mål: Karim Al-Asi.
Stabil ledning när domherren bjuder smålänningarna på två mål, det sista 
helt horribelt. Domarkontrollanten satt kvar och skrev länge, länge...
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Asarum-IFK 3-3 (2-0)
Mål: Mike Andrew 2, Tommy Filipovic.
Årets bjudning gav 3-1 till Asarum, IFK spelade bollen rakt i gapet inne i straff-
området, efter detta började en fantastisk uppryckning som gav en viktig poäng.

Torn-IFK 4-2 (1-1)
Mål: Mike Andrew, Kojo Annor.
IFK-ledning mot serieledarna ända tills 45:e minuten då IFK gav bort bollen på 
mittplan och 1-1, som blev 2-1 på onödig straff - och sedan var Torn bättre. 

IFK-Hässleholms IF 0-1 (0-0)
Årets målmiss av Mike Andrew i mitten av andra var IFK:s stora målchans i ett 
målfattigt och dåligt derby – istället fick Anton Persson segermåla med ett långs-
kott i slutskedet, en match som bra sammanfattar årets IFK-säsong.

Lindsdal-IFK 2-4 (1-3)
Mål: Mike Andrew 2, Filip Ranmo, Tommy Filipovic.
En härlig seger i en måstematch där IFK visade från start att man ville vinna. Spe-
ciellt minns man Patrick Osiakos framspelning till Ranmos mål.

IFK-Vimmerby 2-1 (0-0)
Mål: Gustaf Lindroth, Mike Andrew.
IFK visade tålamod och utdelningen kom i andra, en sen reducering gav onödig 
spänning i slutminuterna. En otroligt viktig seger.

Nybro-IFK 2-3 (1-3)
Mål: Mike Andrew 2, Kojo Annor.
Nybro chocköppnade med 1-0 i andra minuten, men IFK reste sig, Mike Andrew 
gjorde ett fantastiskt mål från nästan halva planen, 1-3 blev 2-3 i slutminuten.

IFK-IFK Malmö 2-2 (1-1)
Mål: Tommy Filipovic, Linus Svensson.
Med en underbar bakåtspark i krysset räddade Linus Svensson en poäng i 
matchens absolut sista sekund.  – och vild glädje utbröt!

IFK-Österlen 3-0 (1-0)
Mål: Linus Svensson, Tommy Filipovic, Waed Shaif.
En väldigt stabil insats av IFK och en viktig seger. 16-årige Isak Olsson gjorde allt 
rätt, Linus Svensson målskytt för andra matchen i rad. 

Lund-IFK 1-0 (0-0).
Serieledarna på bortaplan, IFK gjorde en kanonmatch och var bäst i första halv-
lek, men i 90:e minuten fick hemmalaget en feldömd straffspark och där Patrick 
Osiako protesterade och fick rött kort.

IFK-Räppe 3-2 (0-0).
Mål: Mike Andrew, Gustaf Lindroth, Karim Al-Asi.
0-2 blev 3-2. Två skott utifrån betydde kvittering. Karim Al-Asi 3-2 på straff. I sista 
minuten fick gästerna straff – Alexander Nilsson räddade och blev stor hjälte.

IFK Berga-IFK 1-1 (1-0)
Mål: Danny Gunnarsson.
IFK säkrade kontraktet genom att ta poäng i Kalmar och därmed definitivt hänga 
av Berga från toppstriden, en härlig kämpainsats.

IFK-Kvarnby 2-3 (1-0)
Mål: Tommy Filipovic, Karim Al-Asi.
IFK tappade 2-1 mot ett hungrigt Kvarnby, vilka var tvungna vinna för att rädda 
kontraktet. Slutet gott, allting gott.
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IFK-Prespa 2-2 (1-2)
Mål: Karim Al-Asi, Mike Andrew.
Tillbaka på  Österås A-plan och höstens uppryckning påbörjas. 1-0 med ett par 
minuter kvar av första halvlek blev 1-2, härlig kvittering i andra.22

/7

Tommy Filipovic, Mohamed Hamdan Måljubel och en deppad motståndarfamiljPatrick Osiako Isak Olsson, 16 år, åtta hela matcher
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www.wikan.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

Vi har allt du behöver till din trädgård i vår! 
Trädgårdsredskap, gräsfrö, gödning, medel mot mossa, sorkfällor m.m. Vi har även ett 

stort sortiment på VVS, kranar, slang och kopplingar till konkurrenskraftiga priser. 

Gör ett besök i vår butik – det lönar sig!

AB Bröderna Lantz Spannmålsaffär · Vankiva 2510 · 28195 VANKIVA · Tel: 0451-190 90 · E-post: info@brlantz.se · www. brlantz.se
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– BUTIKER I BUTIKEN –
Stortorget Hässleholm

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

www.bgbygg.se

info@bgbygg.se

Reparationer – Ombyggnader
Tillbyggnader – Murning – Gjutning

Kakel & Klinker – Grävning
Ritningar & Byggnadslov

Över 30 års erfarenhet!

Bengt 0709-474701
 Stefan 0709-474703

0451-426 00
www.goingebil.se

0451-426 00
www.goingebil.se
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www.bbvet.eu

Have your CV ready, plus motivation 
and willingness to participate.1

Download the application form on
 www.bbvet.eu

    

Once you have been approved, a funding 
agreement should be signed with your 

country contact point.

2

3

4

And you are now ready 
to become a student of 

BBVET International Vocational Education 
and Training Programme! 

GET INVOLVED 

IN JUST 
A FEW STEPS!

Want to  and learn in several travel
foreign countries within one year?

Want to get  work experience
in successful foreign companies?

Want to have your , subsistence study
and travel costs covered?

Have a look!
BBVET is FOR YOU! 

DO YOU

Get in touch with the contact point 
in your country  

BBVET develops and pilots the first entirely 
ECVET-based international vocational education 
and training  program in the EdTech and 
Mechatronics sector, involving 40 students  

and 5 countries; Germany, Denmark, 
Lithuania, Poland and Sweden.

WHAT 
IS IT?

WHY SHOULD I GET INVOLVED?

THAT'S NOT ALL!  

APPLY NOW! 

The BBVET International Training Year is a 10 
months cross-border program that will give you an 
international mindset and the opportunity to develop 
your personal skills in project oriented team. The cross-
border training is 10 weeks in each country and you 
will stay together with 20 students from other 
countries, using English as your main language. 

During the training, you will develop both soft skills on 
a personal level and new technical knowledge in the 
EdTech or Mechatronic area. The training will give 
you self-confidence and intercultural knowledge 
together with the possibility to work with your 
creativity using an entrepreneurial mindset.

BBVET 
can also

be a start of your international life
accelerate opportunities and emotions

be a kick-off for your career
be the most unforgettable year of your life

help to decide what you want to do
increase your employability tenfold 

1 WEEK - INTRODUCTION WEEK

4 WEEKS - SCHOOL/THEORY AND PRACTICE/COACHING

4 WEEKS - INTERNSHIP IN THE COMPANY

1 WEEK - RECAP 

MODEL STRUCTURE IN EACH COUNTRY

10 
MONTHS

10 WEEKS per COUNTRY DIVIDED 
IN 4 

COUNTRIES

INTERNATIONAL 
TRAINING

www.bbvet.eu

This is a fantastic opening to 
work with an international 
team, making new friends and 
connections with international 
companies, for future 
employment. 

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

www.yhs.se
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UNGDOMS-
SIDOR 21-26

Ungdomsidrott är glädje, kolla bilden 
när IFK-juniorerna celebrerar ett av må-
len, Mahmood ”Cavani” Al-Agagera har 
gjort mål i en juniormatch i Skåneserien 
division 1 mot Eskilsminne och Hamed 
Rahini grattar.

IFK-juniorerna blev sexa i vårserien och 
fyra på hösten och gjorde alltså bra ifrån 
sig.

Detsamma gäller alla ungdomslagen 
och det är glädjande att antalet i alla 
ungdomslagen har ökat kraftigt och vi är 
nu över 30 pojkar i många åldersklasser.

Och Bollkul har kört igång, 24 kom till 
premiärsöndagen i november.

Bollkul är lek för pojkar och flickor 2-5 
år och det är bara att komma till Läreda-
skolans gympasal söndagar 15.30. Är du 
född 2011-12 så tränar killarna måndagar 
17.00 – och pojkar födda 2009-10 tränar 
onsdagar 17.00 och det är Läredaskolan 
som gäller, alla är välkomna!

Cavani har gjort mål för juniorerna och grattas!

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
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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

NOLLFYRORNA ”BÄSTA UPPFÖRANDE” 
IFK:s duktiga 04:or vann inte Gothia Cup, men prisbelönades ändå - och det var ett mycket 
prestigefyllt pris de gulsvarta fick: ”Bästa uppförande i matsalen”! ”När detta lag kom in så 
åt de tillsammans, ställde undan allt, torkade sina bord och sedan kom de en och en och 
tackade för maten! De har en underbar laganda, spelar och har kul, trevliga t o m när de var 
trötta och besvikna för att de förlorade. Heja er! Jag önskar er ett framgångsår med mycket 
skratt och välkomna tillbaka nästa år! Grattis IFK Hässleholm P04!!!” Fotbollen då? Jo, IFK 
mötte lag från England, Brasilien och Sverige – och så hann man med lite kul på Liseberg.

Foto: B
ild

b
yran

Ola Wendel är huvudtränare för Nollfyrorna och ledde laget i Gothia Cup

Andi AdemiHomam Adb Al Aal

Kalle Thompson
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ELVOR/TOLVOR LEKER VIDARE
Efter att ha varit flitiga på Bollkul är nu Ken Lindes och Jonas Modéns pojkar födda 2011/12 
mogna för riktig fotbollsträning, även om fotbollsträningen fortsättningsvis också är 
mycket lek. Ibland spelar man tvåmål, men ibland kan det handla om balansgång och andra 
gymnastiska övningar!
Glädjande är också att när Bollkul hade premiär för några veckor sedan kom 24 barn till 
Läredaskolans gympasal – och det finns plats för fler, kom till Läredaskolans gympasal 
söndagar 15.30.

Foto: B
ild

b
yran

Barans mamma och småsyskon kollar in träningen

Karim i farten Nicolai Ken Lindhe och Jonas Modén har kul med killarna

Baran, Karim, Mio och Enzo

Balansakt med Karim
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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

NOLLSJUORNA I PINSE CUP
Nollsjuorna har blivit fler, från att ha varit en liten grupp så är man idag 25-30 registrerade 
och på varje träning är man 20 man. Positivt är också att ledarteamet Jonas Enetjärn, Björn 
Åström och Djavit Arycaj fått förstärkning, nu hjälper även Joakim Hartorp och Erdintch 
Mehmed till. I år har 07:orna varit och spelat Pinse Cup i Danmark, 2 segrar, två oavgjorda och 
en förlust.

Foto: B
ild

b
yran

En ledare hjälper till med att snöra skorna Jonas Enetjärn och Egil Stigmar

Sander Johansson

Erik Halldén

Många föräldrar kollar sina duktiga adepter
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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!

NOLLSEXORNA DERBYVANN
IFK:s pojkar födda 2006 är bäst i stan. De vann derbyt mot Hässleholms IF med hela 8-0!!!
Magnus Jönssons och Alexander Söderbergs pojkar är ett fint gäng och dom är drygt 25 
killar som tränar tre gånger i veckan. I derbyt var dom helt överlägsna och det kunde lätt 
blivit tvåsiffrigt och Mange Jönsson var så klart mäkta stolt över sina målhungriga spelare.
Massor med föräldrar, morföräldrar och farföräldrar följer deras matcher.

Mål igen...

Noa Flinck Manfred Nilsson

Svante Andersson Alireza 

Många föräldrar när nollsexorna spelar, här Manfred Nilsson
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POPULÄR SOMMARSKOLA
När skolorna tar sommarvila i juni så drar IFK:s sommarskola igång, 2017 var inget undantag. 
Närmare 70 ungdomar deltog och det var full fart på gräsplanerna på Österås. IFK:s duktiga 
ungdomar var instruktörer, Axel Eriksson, Elliot Nilsson, Oscar Lindgren, Carl Mujaguzi, Amel 
Crnalic, Oscar Widmark och Theo Helm. Mellan fotbollspassen serverades fika varje dag och 
alla fick en T-shirt. Som vanligt var det även deltagare från andra föreningar.

Einar Ipsen

Foto: B
ild

b
yran

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

Det känns när man får bollen i ansiktet och då behöver man tröstas
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Markskruven som ersätter betongplinten till altaner, 
staket, friggebodar, bryggor, skyltar, parkbänkar m.m.

Christian Lundin 0708-50 50 60

Där människor möter människor™ 
Järnvägsgatan Hässleholm 0451-457 00

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!

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

ÖPPET
MÅNDAG - FREDAG   08.00 - 17.00

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

HÄLSOKOSTBUTIKEN
I Hässleholm  

Första Avenyen 8, 010- 543 38 04

HÄLSOKOSTBUTIKEN
I Hässleholm  

Första Avenyen 8, 010- 543 38 04

Stor utställning
Länsmansgatan 17

Sösdala

Inte bara

Kakel...
Badrumsinredningar,

Värmegolv, Bubbelkar...

Mer än 40 år
i branschen

borgar för att vi kan
hjälpa till med

kompletta lösningar
till de flesta projekt.

Tel. 0451 - 612 00
www.eurogolv.se

EUROGOLV
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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  och  Helen

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

0708-24 24 44  •  www.goranstaxi.se

G
ör

 so
m IFK Hässleholm åk m

ed:

STÖD VÅRA SPONSORER

Kjell Gannby Dental AB

CC FASTIGHETER & BYGG

TK

BATTERICENTRALEN
Industri- & Startbatterier

Tel. 0451-109 16 · Åkaregatan 26 · 281 33 Hässleholm
info@battericentralen.se · www.battericentralen.se

Såg- och Motorservice AB
T K
Helsingborgsvägen 12 · 281 49 Hässleholm
Telefon 0451-812 55 · Fax 0451-410 09
Bankgiro 5804-7440
Organisationsnr 556444-4528  · Godkänd för F-skatt

FAKTURA/       00000
DEBITERINGSUNDERLAG

Köpare

Orderdatum

Kundens ordernr eller referens

Godsadress/Varumottagare

Kvitteras Datum

Ovanstående varor mottagna

Summa

Frakt

Moms

ATT BETALA KRONOR

Varugr. Antal à-prisEnhet PrisArtikelnamn

Äganderätten till nedanstående varor
övergår till köparen först sedan
full betalning skett.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Helsingborgsvägen 12 · 281 49 Hässleholm
Telefon: 0451-812 55

www.sagmotor.se

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
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Norra station, kunskapsbyn i Hässleholm.

Området
Norra Station är en modern kunskaps-
by mitt i Hässleholm med bara ett par 
minuters gångväg från Hässleholms 
centralstation. Närheten gör området 
till en naturlig mötesplats för utbildning 
och företagande i en utvecklande och 
dynamisk miljö. 

På Norra Station finns ett flertal före-
tag som verkar inom olika områden. 
Här samlas även utbildningar, alltifrån 
eftergymnasial utbildning till högskole- 
och yrkeshögskoleutbildningar. Utöver 
det finns här även konferensmöjligheter 
och restaurang på området. Vi erbjuder 
moderna, ljusa lokaler för olika sorters 
konferenser och möten. 

Lärcentrum
Lärcentrum Norra Station finns till för 
dig som är skriven i Hässleholms kom-
mun och som studerar på annan ort eller 
på distans. Här finns en fin och behag-
lig miljö att sitta och studera i och du 
kan bland annat boka grupprum, låna 
dator och skriva tentamen. Som inskri-
ven student på vårt lärcentrum har du 
möjlighet att sitta här och studera även 
kvällar och helger. Det enda du behöver 
göra är att ansöka om en tagg som ger 
dig tillgång till lokalerna dygnet runt.

Varmt 
välko

mmen 
till 

Norra
 statio

n!

Norra stationsgatan 6A, Hässleholm I 0451-762010  

nsifkaren2017.indd   1 2017-11-13   08:38:46
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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

Tisdag 19.00 Fredag 19.00
Söndag 19.00

Ring oss:
0451-602 38 

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.  
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Detta har hänt
Foto: B
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Lennart Perssons minnescup, den numera årligen återkom-

mande cupen till Lennart Perssons minne, genomfördes som vanligt 

med lag sammansatta av killar i de olika  åldersgrupperna. I år deltog 

spelare födda -09 till -02, men även någon äldre var med. Syftet med  

cupen är att äldre ska ta ansvar för yngre, att främja Vi-känslan i fören-

ingen och att ha kul med på ett gränsöverskridande vis.

I år vann ”lag Christian” men vi gratulerar samtliga för en väl utförd cup.
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IFKare i Skånelaget
När Skånelaget för pojkar födda 2000 spelade semifinal mot Göteborg, var 
det tre IFK-are och en ex-IFK-are i truppen.
Skåne vann med 3-2 och IFK:s Carl Lundahl-Persson stod i mål hela match-
en och svarade för några avgörande ingripande när matchen stod och väg-
de. Anthony Svenning, tidigare i IFK, nu i IFK Osby, spelade från start och 
IFK-aren Waed Shaif spelade sista halvtimman och mittbacken Isak Olsson 
kom in i slutskedet av matchen. I finalen blev det förlust mot Stockholm.

Stålfarfar ser IFK
En trogen supporter som ser IFK:s matcher är Sten Lind-
berg, Bjärnum och eftersom Sten är en ovanligt pigg 
pensionär så cyklar Sten de tre milen fram och tillbaka, 
så frågan är om inte Sten får lika mycket motion som 
IFK-spelarna. Men, Stens cykelkompis Mats Flinck, var 
har du hjälmen?

IFK-are gör succé i molnen
Minns ni Peter Fritzon, två meter 
lång mittback som spelade 2000 i 
IFK samma år som lika långe Peter 
Crouch. Hans företag WeSafe IT 
blev i september Årets Microsoft 
Partner i kategorin ”det intelligen-
ta molnet” i konkurrens med ATEA 
och Xenit. Grattis!

Allsvenske Albin Albin Nilsson, 24 år, från Ranseröd började 
spela fotboll i IFK redan som liten gosse och efter alla ungdomsår i 
IFK har han nu nått allsvenskan, i söndags tog Trelleborgs FF steget 
upp efter dramatiska matcher mot Jönköpings Södra. GRATTIS!

IFK-vatten
I år har IFK haft ett eget 
”IFK-vatten”, ett kolsyrat vat-
ten från en källa i Mörarp som 
sålts i smakerna Citron, Äpple, 
Naturell och Still. A-lagsspe-
laren Filip Ranmo har prytt 
omslaget tillsammans med en 
4-årig gosse vid namn Enzo 
De Stefano, jodå, han är son 
till gamle IFK-spelaren Daniel 
De Stefano...

Sydafrikansk TV
IFK fick besök av ett filmteam 

från Sydafrika som gör en do-

kumentärfilm för sydafrikansk 

TV om den fotbollsakademi 

som fostrat spelare som via 

IFK Hässleholm hamnat i elit-

fotbollen; May Mahlangu, To-

keli Rantie, Surprise, Ayanda 

Nkili med flera. Bosse Nilsson 

intervjuades av Andressa Gon-

zales och Hugo Isprez.

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    
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Välkommen till oss på Optimera!

Personligt / Tryggt / Enkelt 

Föreningsliv
förenar
Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 
har funnits i bygden i 180 år och vi ägs 
av våra kunder. Att ta ett socialt an-
svar i samhället är viktigt för oss. Vi 
vill vara med och bidra till ett samhäl-
le där barn och vuxna kan mötas och 
växa tillsammans och där en trygg och 
jämlik syn på människor avspeglar sig 
i verksamheten. Därför sponsrar vi 
bygdens föreningsliv med över 1 miljon 
kronor varje år.

En meningsfull fritid är viktigt för 
alla. Att få växa och utvecklas på 
sin fritid i grupp med ett gemen-
samt intresse är betydelse fullt på 

många olika sätt, inte minst för glädjen att 
känna samhörighet och engagemang. Att 
bidra till föreningsverksamhet är en själv-
klarhet för oss”

Niklas Larsson, 
vd Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad

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



Elcykel Super Commuter +8  › Ord. pris 44 900kr

14900kr

Prisvärd!

VARDAGAR 10-18 LÖRDAGAR 10-14 
TRAKTORVÄGEN 19, LUND   |   046 - 18 10 50   |   WWW.STOBY.SE

Elcykel Powerfly 7  › Ord. pris 34 900kr

KOM IN
& PROVA!

Elcykel Cyk el  › 7 växlar  › Ord. pris 25 500kr

Elcykel Verona  › 7 växlar  › Ord. pris 17 900kr

VARDAGAR 9-18 LÖRDAGAR 9-13
OKVÄGEN 6, HÄSSLEHOLM  |  WWW.STOBY.SE

Fler modeller i butiken!

ÅRETS 
JULKLAPP:
ELCYKEL!

42900kr
PENGAR TILLBAKA 
MED ELPREMIE!

Regeringen har föreslagit att du som köper 
en elcykel, elmoped eller elmotorcykel ska 
kunna söka bidrag på 25% av inköpspriset 
hos Naturvårdsverket under 2018. Det 
slutgiltiga beslutet kommer fattas i de-
cember men kommer i så fall att gälla 
retroaktivt från den 20 september. 

Kom in till oss så berättar vi mer! 
29900kr

23900kr

Nu lanserar vi nya Insignia Country Tourer och Grandland X, de senaste av våra fem 
premiärer. För att få plats med årets alla nyheter har vi just nu fyndpriser på 
lagerbilar av modellår 17. Välkommen till nya Opel – där framtiden är allas.

GRANDLAND X
Från 209 900 kr

CROSSLAND X
Från 171 900 kr

INSIGNIA COUNTRY TOURER
Från 307 900 kr

INSIGNIA GRAND SPORT
Från 229 900 kr
Tillägg Sports Tourer 8 000 kr

Bränsleförbrukning blandad körning: Crossland X 4,8-5,3, Grandland X 4,3-5,5,  Insignia 4,0-8,9 l/100 km. CO2 utsläpp blandad körning: Crossland X 109-121, Grandland X 111-127, Insignia 110-203 g/km. Bilarna på bilden är extrautrustade. *Erbjudandet 
gäller tillsvidare och vid köp av nya personbilar sålda till privatpersoner, utom Opel KARL. Service, assistans och garanti gäller i 3 år och/eller upp till 45 000 km. Service i enlighet med bilens servicehäfte. 3 års nybilsgaranti består av 2 års fabriks-
garanti plus 1 års förlängning. Erbjudandet går ej att kombinera med andra erbjudanden eller avtal.

*

Newmanbil AB
HässleholmHässleholm

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




