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En intressant fotbollssäsong!

I många år har IFK haft seriens yngsta lag, 

medelåldern har varit obetydligt över 20 år. 

Efterhand har de äldsta och bästa spelarna 

försvunnit till lag som betalat bättre. I år ser 

vi ett trendbrott, IFK har fått behålla de ru-

tinerade nyckelspelarna och det känns som 

om IFK har en bättre balans i laget, en härlig 

mix av lite äldre med mer rutin - och så som 

vanligt massor med unga, lovande spelare.

Det var under några dramatiska veckor kring 

julhelgen och en bit in i januari som frågeteck-

nen rätades ut:

• Trotjänaren Linus Svensson visade så klart 

vägen med att krita på först. Linus har hunnit 

fylla 24 år.

• Philip Bengtsson, en ung veteran 22 år ung, 

följde Linus exempel.

• Danny Gunnarsson insåg att gräset inte är 

grönare nån annanstans.

• Skyttekungen Mike Andrew valde också att 

stanna.

• Filip Ranmo, killen som började lira i IFK 4-5 

år gammal och som i höstas läste ekonom i 

Leeds, fick motivationen tillbaka och bestämde 

sig för att stanna och ta revansch för strulåret 

2017.

Och så var plötsligt alla nyckelspelare kvar i 

klubben, för många hade givetvis kontrakt även 

för 2018:

• Förra sommarens nyförvärv Tommy Filipovic 

och Patrick Osiako.

• De tre unga målvakterna Alexander Nilsson 

och Adam Larsson, båda 20, och Carl Lundahl 

Persson, 17 år.

• Fjolårssensationen Isak Olsson, som hunnit 

fylla 17 efter fjolårssäsongen.

• Isaks årskamrater Eliott Nilsson, Waed Shaif, 

Carl Mujaguzi, Isak Orajärvi...

• Ännu yngre Lucas Johnsson, 16 år, skall fylla 

17 i år.

• Mittbacken Simon Henningsson, som kors-

bandsskadades veckorna före seriestarten.

• Och så Gustaf Lindroth, mittfältssensationen 

- och många, många fler...

• Sist men inte minst två nyförvärv, Lamin Bo-

jang och nygamle Jocke Karlsson.

Ledarteamet Daniel Nilsson, Jocke Welander, 

Niklas Jönsson och Stefan Nilsson är ett gött 

gäng!

Det ser alltså bra ut nu när IFK åter placerats i 

en nykomponerad serie med många långresor 

till Småland; två till Kalmar, två till Jönköping, 

Nässjö, Växjö – och så en resa till Dalstorp i 

södra Västergötland, mellan klassiska Grimsås 

och Köttkulla!

Den IFK-stripade Bergkvarabussen kommer att 

rulla många mil...

Men det finns också många härliga derby-

matcher; mot Nosaby, Bromölla, Sölvesborg 

och så derbyt med stort D, mot Hässleholms 

IF – på nya Österås med en ny fin läktare.

IFK har laddat upp i den lilla idylliska staden 

Nerja på spanska solkusten några mil öster om 

Malaga. Hotellet beläget alldeles vid den fina 

sportanläggningen. En härlig vecka där alla 

hängde med alla och där lagmoralen stärktes 

inför seriepremiären.

Pojkar födda 2002 och juniorerna kör i år till-

sammans och startar tre lag i seriespel, en 

spännande satsning under ledning av Tony 

Helm och Paschalis ”Nallen” Konstantinou.

Massor med härliga fotbollsspelare – och led-

are – finns i pojkar födda 2003, 2004, 2005, 

2006, 2007, där årskullarna kan räkna in 25-30 

pojkar i varje åldersklass.

I de ännu yngre åldersklasserna har det kom-

mit in många nya spelare och årskullarna blir 

större och större under ledning av Ken Linde, 

Jonas Modén, Nodde Nordén och A-lagsspela-

ren Patrick Osiako, som nu tränar pojkar födda 

2009-10 – och sedan har vi Bollkul för de allra 

minsta...

Framtiden är ljus för de gulsvartrandiga!

Lennart Månsson

Foto: Lennart M
ånsson

SVENSKA
KVALITETSMASKINER

FÖR RÖR- o PLÅTBOCKNING

www.swebend.com

KROGRUNDA
I HÄSSLEHOLM

LÖRDAG 12 MAJ

FÖR MER INFO SE WWW.HESSLECITY.SE

BILJETTER KÖPES PÅ

WWW.TICKSTER.COM

GOD MAT   UNDERHÅLLNING   HÄRLIG GEMENSKAP
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Division 2 Östra Götaland 
IFK spelar i år i div. 2 Östra Götaland, precis 

som i fjol. Men till stora delar är det en helt ny 

serie med många nya bekantskaper – och det 

blir många mil i Bergkvarabussen. Ty bussen 

skall dra iväg två gånger till Jönköping, till Näs-

sjö, till Dalstorp i Västergötland, alla nya be-

kantskaper.

Kvar finns Kalmarlagen IFK Berga och Lindsdal 

och Räppe från Växjö, blekingska Asarum, men 

borta är alla Malmö-lagen som plötsligt place-

rats i Västra Götalandsserien och som skall åka 

E6 längs västkusten, ända upp till Göteborg.

Man kan definitivt inte beskylla Svenska Fot-

bollförbundet för att dom tänker på miljön...

Hässleholms-lagen är inte värst drabbade, 

ännu längre resor har Österlens FF.

Som sagt många nya bekantskaper och det är 

ju alltid spännande, inte minst för vår publik.

Naturligtvis finns här massor med profiler, 

många som provat på spel i högre serier, i Bro-

mölla finns Robin Cederberg med allsvenska 

meriter från Mjällby och i Sölvesborg finns hans 

Mjällby-kompisar, slitvargen Daniel Nilsson och 

skyttekungen Marcus Ekenberg, profiler som 

skall gästa IFK på ”nya” Österås.

Och IFK har ju också en gammal Mjällby-lirare, 

Patrick Osiako gjorde fem säsonger hos sil-

lastrybarna och är en viktig spelare med sin ru-

tin. Patrick har varit proffs även i Azerbandjan, 

Israel och Rumänien.

Hur har då försäsongen varit för de gulsvar-

trandiga?

Jo, förlusterna har varit fler än segrarna, men 

överlag har det handlat om bra prestationer 

med toppar mot seriekonkurrenterna Nosaby 

och Sölvesborg, två matcher där det var or-

dentligt kallt på Österås konstgräs. Första halv-

lek mot Marcus Ekenberg & Co var nog vårens 

bästa och det stod 4-0 redan efter de första 45 

minuterna.

Även matchen mot div. l-laget Eskilsminne, 

2-3, bjöd på mycket bra spel och den matchen 

borde inte IFK förlorat.

Och i denna match gjorde IFK-truppens yngs-

te, 16-årige Lucas Johnsson sitt första A-lags-

mål – och Lucas är bara en av många unga 

som knackar på A-lagsporten, Carl Mujaguzi, 

Eliott Nilsson, Isak Orajärvi, Waed Shaif, Carl 

Lundahl Persson – och detta numrets profil 

Isak Olsson, alla är dom födda på 2000-talet 

och alla har redan gjort A-debut.

Lucas Johnsson, 16, första A-lagsmåletWaed Shaif oroar Eskilsminnes målvakt

Börja spela fotboll i IFK

one molecule 
can change everything

www.perstorp.com

Gustaf Lindroth i kamp med fjolårets 
lagkompis Philip Wikström, nu i Nosaby IF

Pierre gästar oss idag 
torsdagen 5 april, 17 - 18.00

Kom och träffa Svenska Spels 
vinnarambasadör

Pierre Jonsson

IFKS VÅRAUKTION 
Lör 28/4 Stortorget 11.00
10.30 Fyndborden öppnar  11.00 Auktion, Bert Wåhlin håller i klubban

Foto: Lennart M
ånsson
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INSKRIVNING 
för pojkar födda 

2009-2013, 
lördagen 7/4 

10.00-11.30 i IFK:s 
klubbstuga, Österås. 

Har du frågor, ring Nodde Nordén 0721-776 302

SPELA
FOTBOLL

I IFK       

Seriepremiär

7/4 kl 14.00 
IFK-Lindsdal 

Alla får en IFK-tröja - och såväl barnen 
som föräldrarna får fri entré till IFK:s 

premiär samma dag kl. 14.00 mot Lindsdal.

STRNG WMN

Vi i IFK Hässleholm håller med STRNG WMN om de-
ras visioner och är stolta över att vara med i arbetet 
mot ett jämlikt samhälle.

Du kan beställa STRNG WMN-produkter med IFK 
Hässleholms klubbmärke, du går in på vår 
online-shop: www.strngwmn.se

Priser:
Hoddie      490 kr
Hoddie m dragkedja  540 kr
T-shirt      290 kr

Veronica & Isak
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– BUTIKER I BUTIKEN –
Stortorget Hässleholm

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

Restaurang
Kommendörsgatan 15, Hässleholm
(vid golfbanan)

Mån - Fre 07.00 - 15.00

FRUKOSTBUFFÉ 07.00-10.00

LUNCHBUFFÉ 
MED KAK- OCH TÅRTBUFFÉ

BRUNCH 09.00 - 15.00
Lördag & Söndag samt helgdagar

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 intervall 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.

MALMÖ 
Djurhagegatan 15
040-24 37 50
Vard 8-18
lör-sön 11-15

LUND 
Traktorvägen 7
046-31 15 50
Vard 9-18
lör-sön 11-15

HELSINGBORG
Garnisonsgatan 15
042-32 97 00
Vard 8-18
lör-sön 11-15

ÄNGELHOLM
Klippanvägen
0431-41 57 30
Vard 9-18
lör 11-15

KRISTIANSTAD
Sävvägen 2
044-620 31 00
Vard 10-18
lör 10-15 

FÖRENADE BIL  www.forenadebil.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. 
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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

Vårkänslor!

795:– 
Ord. pris 995:–

Paketpris!

ESINO Caféset
Bord met två fällbara stolar. 
Finns i tre olika färger; blått, 
grönt och vitt. Metall.

pandora.net

THE NEW SPRING 
COLLECTION

Reveal your unique style this Spring with our NEW collection 
of hand-fi nished colourful jewellery

THE NEW SPRING 

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).

FJELLSTRÖMS GULD
Hässleholm Första Avenyen 4
Tel 0451-413 45
www.smycka.se

kök
kök

Välkommen till oss på Optimera!

Personligt / Tryggt / Enkelt 
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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

Alla IFK- 
medlemmar tränar 

för 159 kr/mån!  
Hör av dig så  

berättar vi mer!

Actic	Hässleholm,	Östra	Hagagatan	2	
045	126	82	21	·	070-727	16	03		
actic.se	·	facebook.com/acticsverige

www.farozon.se

Äntligen samarbetar fotbollsklubbarna i 
Hässleholm. Samtal inleddes i januari och redan 
nu har det lett till att FC Hessleholm, Hässleholms 
IF och IFK Hässleholm samarbetar, bland annat 
på ungdomssidan.

Men det mest konkreta samarbetet hittills 
är försäljningen av arenareklamen runt 
fotbollsplanen på Österås. Det sker i 
gemensamma Österås-alliansen och de tre 
föreningarna delar på nettot och försäljningen 
ombesörjs av Anton Persson, Hässleholms IF och 
Filip Thurn, IFK, som just nu är ute och besöker 
företagen i Hässleholm.

Skyltarna tillverkas av Text & Reklam och 
nettot går oavkortat till de tre föreningarnas 
ungdomsfotboll.

Glädjande samarbete
FC Hessleholm- Hässleholms IF- IFK Hässleholm 

Köp arenareklam - gynna ungdomarna
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Profilen ISAK, 17

Släktgården, en skogsgård utan djur, har tillhört 

pappa Erlings förfäder i flera generationer.

Isak började spela fotboll i Vittsjö som liten 

knatte.

-Jag var väl sex år när jag började och jag 

var inte bland de bästa, minns Isak.

A-laget vid 13 år
-Men så över en sommar, året då jag skulle fyl-

la 12 år, hände något, jag utvecklades myck-

et och när jag var 13 år spelade jag i Vittsjös 

A-lag, berättar Isak, som redan samma år gjor-

de sina första träningar i gulsvartrandigt och 

under vintern skrev han på för IFK.

Det var Bosse Nilssons känsliga fotbollsnäsa 

som vädrat sig till Vittsjö-skogarna.

-Jag såg Isak redan när han spelade sjuman-

na och Vittsjö mötte IFK och sedan fick jag tips 

om hans utveckling, berättar Bosse.

Och så var plötsligt Isak en av Conny Ols-

sons duktiga pojkar födda 2000, ett lag som 

Conny matchade till stora framgångar. Idag är 

5-6 av Connys pågar med i IFK:s A-trupp.

Isak avancerade snabbt till Juniorlaget och 

”Pappa tog med mig till inskrivningen i april 2001 när jag var bara 3,5 år och sedan har jag älskat IFK.”

faktum är att det är det enda laget han fått kän-

na på nätrassel.

-Jag har gjort tre mål i J-laget, men inte ett 

enda i 00:orna – och inte något i A-laget ännu. 

Skåne-laget
Isak fick också spela i Skåne-laget som gick 

till final mot Stockholm, förutom Isak var även 

Carl Lundahl Persson och Waed Shaif med och 

på vägen mot final spelade också Eliott Nilsson 

och Carl ”James” Mujaguzi. Många 00:or från 

de gulsvarta leden...

Fotskada satte stopp 2016
-Jag bröt foten 2016 och var borta i sex måna-

der, men så i januari i fjol såg vår tränare Daniel 

Nilsson till så jag fick träna med A-laget och 

sedan fick jag spela högerback i en tränings-

match mot Älmhult och då växte man mentalt 

och det blev även en seriematch på våren 

innan den riktiga chansen kom under hösten.

IFK hade då 8 av 51 möjliga poäng efter 17 

matcher.

-Vi skulle möta Lindsdal på bortaplan i Kal-

mar och jag fick chansen, det gick bra, vi vann 

med 4-2.

-Visst var det lite pirrigt i magen, men mest 

var jag taggad, taggad att göra riktigt bra ifrån 

mig, förklarar han. Och så blev det ju 

– och sedan spelade Isak de flesta matcherna 

den lyckosamma hösten.

Din bästa match?
-Det var mot Lunds BK borta, vi hade 0-0 i 90 

minuter, men sedan fick dom en straff på över-

tid och vann med 1-0, det  var tungt, minns Isak.

IFK hade före den matchen fem segrar och se-

dan blev det seger direkt efter Lunda-matchen 

och i näst sista matchen, mot Berga i Kalmar, 

säkrades kontraktet med ett oavgjort resultat.

Veckan efter serien var avslutad fyllde Isak 

17 år – och 2018 är Isak bofast i IFK:s A-trupp – 

och var naturligtvis med när IFK drog till span-

ska solkusten på träningsläger i den lilla idyllis-

ka staden Nerja drygt fem mil öster om Malaga.

-Ett kanonläger som har sammansvetsat 

truppen, här hängde man med alla och vi lärde 

känna varandra ännu bättre, berömmer Isak.

Namn: Carl Isak Olsson
Född: 2000-10-23
Längd: 185 cm
Vikt: 75 kg
Bor: I Mörkhult
Yrke: Studerande
Bil: Nej
Klubbar: Vittsjö GIF, IFK
Styrkor: Positionsspelet, viljan
Svagheter: Snabbhet

Favoritlag: Chelsea
Favoritspelare: Sergio Ramos
Skräckmotståndare: Gustaf Lindroth
Favoritland: Sverige
Favoritmat: En god köttbit 
med bearnaisesås
Favoritskådis: Ronaldo
Favoritmusiker: Michael Jackson
Ogillar: Inget
Tycker om: Fotboll

Vad är bäst med IFK?
-Allt är seriöst; mat, tvätt, sportdryck, allt in i 

minsta detalj, för en tid sedan införde Daniel 

egen sportdryck, nötter och torkad frukt, det 

visar Daniels proffsiga inställning och att han 

inte lämnat något åt slumpen, berömmer Isak.

Vad är då målsättningen för 2018?
-Tycker att det är realistiskt att vi skall komma 

bland de tre främsta.

Och för dig själv?

-Jag är ung, tiden talar för mig, avslutar Isak, 

eller Sol som lagkompisarna kallar honom.

Sol Campbell
Minns ni Sol Campbell?, suverän innerback i 

Tottenham, Arsenal och engelska landslaget.

Sol debuterade för Tottenham som ung på 

Österås idrottsplats, IFK besegrade faktiskt 

Tottenham, ett av världens bästa klubblag med 

3-1, efter drömmål av Peter Olsson.Men det 

var innan Isak sett dagens ljus, men eftersom 

lagkompisarna kallar Isak för Sol finns här sä-

kert en del likheter mellan två bra innerbackar.

Lennart Månsson

IFK hade spelat 17 matcher och hade endast 8 poäng av 51 möjliga i bagaget och det såg verkligen mörkt ut, då kliver en 16-årig 

innerback in bredvid Linus Svensson i mittförsvaret – och IFK förvandlas till en segermaskin under hösten. Isak Olsson, från 

Mörkhult mellan Vittsjö och Skånes Fagerhult, nära de mörka smålandsskogarna. Här på en släktgård bor Isak med mamma Sofia 

och pappa Erling, lillebror Elias, som också lirar i IFK, och systrarna Edit och Inez.

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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” ...när jag var 
13 år spelade 
jag i Vittsjös 
A-lag...”

”Jag är ung, tiden talar för mig, 
avslutar Isak, eller Sol som 

lagkompisarna kallar honom.”

• 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:

Foto: Lennart M
ånsson
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0451- 140 10, Sven Brendheden 070- 56 81 153

I HÄSSLEHOLM

Där människor möter människor™ 
Järnvägsgatan Hässleholm 0451-457 00

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  

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

HÄSSLEHOLM
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LÄS OM VÅRA 
UNGDOMAR 

SID. 21-26

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.

www.bgbygg.se

Reparationer – Ombyggnader 
Tillbyggnader – Murning – Gjutning 

Kakel & Klinker – Grävning 
Ritningar & Byggnadslov

www.bgbygg.se

Över 30 års erfarenhet!

0709-474701

www.wikan.se

Foto: Lennart M
ånsson
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VI TACKAR VÅRA
NÄTVERKS-
MEDLEMMAR

ADIDAS

ALDE INTERNATIONAL

ARNES MOTORTJÄNST

AVT TRANSPORT

BALLINGSLÖV

BERGKVARA BUSS

BILCENTRUM

BMS

CARLSONS ISOLERING

CITYGROSS

COOP EXTRA

EL LJUSTEKNIK

ENRIVAL

EXAKTA CREATIVE

FASAB

FINJA

FLEXILAST

FRANSSONS BYGG

HANDELSBANKEN

HIBAB

HNB AB

HÄSSLEHEM

HÄSSLEHOLM MILJÖ 

ICA KVANTUM

ICA MAXI

INTERSPORT

JINERT

JSB - JOHN SVENSSON BYGG

KLINGSTRÖMS PLÅT

LEVINS GRUPPEN

LÄNSFÖRSÄKRINGAR

MAGNUSSONS PRESENT

MELLBY GÅRD

NEWMANBIL

NORDEA

NORRA SKÅNE

PIZZERIA TORINO

PMR TELECENTER

SPARBANKEN GÖINGE

SPARBANKEN SKÅNE

STARKA

STATT

STOBY

SVENSK UPPDRAGSUTBILDNING

SWEBEND

SYDVED

TEXT & REKLAM

TRANSNAVAL

VINSLÖVS FRITIDSCENTER

VITTSJÖ SJUKHEM

WIKAN PERSONAL

DEN TYSTA MJUKA VÄRMEN!
Idag har Alde International, som det numera he-

ter, egen verksamhet i fyra länder, 140 anställda 

och en omsättning på 500 miljoner kronor, en 

halv miljard!

”Utan denne geniale uppfinnare hade världen 

varit en smula sämre. Det är hans idéer om bätt-

re komfort i husbilar och husvagnar som än idag 

genomsyrar vår verksamhet”, kan vi läsa på fö-

retagets hemsida. Alde Rask var en sann entre-

prenör och nyskapare.

Alde International finns fortfaran-

de kvar i det lilla samhället Färlöv 

utanför Kristianstad och det är 

där all tillverkning sker.

-Ja, all tillverkning sker i vår 

fabrik här i Färlöv, produkterna 

omgärdas av rigorösa säker-

hetskrav, vi har hundraprocen-

tig kontroll på varje pryl, det 

handlar om el och gas, förkla-

rar företagets VD sedan tolv år 

tillbaka, Tomas Haglund, 51, 

som är bosatt i Hässleholm.

16 länder

-Vi har samarbetspartners i 16 

länder och vi är ett klassiskt 

svenskt exportföretag, vi ex-

porterar över 90 procent, främst 

till England, Tyskland och USA. 

England är vår största marknad, där har 50 

procent av alla husvagnar Aldes värmesys-

tem, förklarar Tomas.

-Totalt har vi 17 procent av marknadsandelarna 

i Europa...

-I premium- och mellansegmentet är vi störst...

Servicecenter

I dagarna har Alde öppnat ett nytt servicecenter 

i Färlöv, här kan kunder komma och bekanta sig 

med företaget och företagets produkter.

-Vårt servicecenter är ett komplement till åter-

försäljarna. Inte bara kunderna kan få inspira-

tion, vi kan också inspireras och få idéer av våra 

konsumenter, förklarar Tomas, som hoppas på 

besökare inte bara från de Skandinaviska län-

derna utan även från övriga Europa.

-Jag är ganska säker på att det kommer en hel 

del tyskar, holländare och danskar som passar 

på att besöka oss när man är på väg upp genom 

Sverige för att turista.

Mässtung bransch

Husbils- och husvagnsbranschen är en 

mässtung bransch och Tomas och hans försälj-

nings- och eftermarknadspersonal åker runt på 

massor av mässor, där man träffar kunder och 

konsumenter, varav den i Düsseldorf är klart 

störst och viktigast. Mer än 200.000 besökare 

under tio dagar.

-Här knyter man kontakter och här kan man på-

verka hela branschen.

USA

När Europa var erövrat siktade Alde in sig på 

USA och Kanada – och hamnade längst bort i 

nordvästra hörnan av den jättelika kontinenten...

-I staten Washington hade vi kontakterna och 

där fanns kompetensen, det var viktigare än den 

geografiska placeringen.

-Nu har vi kunder över hela kontinenten och 

USA/Kanada är idag vår tredje största mark-

nad, förklarar Tomas som 2012 när etablering-

en skedde krossade Atlanten var och varannan 

månad.

Tyska ägare

Sedan 1997 har Alde tyska ägare och vi ingår 

därmed i en större koncern som omsätter c:a 

2,5 miljarder, avslutar VD Tomas Haglund, som 

2006 kom från Bongs i Kristianstad och som fått 

vara med om en stor del av den internationel-

la utvecklingen med bildandet av dotterbolag i 

England och USA och stora investeringar i an-

läggningen i Färlöv.

Varför IFK?

Alde är medlem av IFK Hässle-

holms Nätverk sedan några år 

tillbaka därför att vi tycker att IFK 

är en bra förening med tradition 

och god sammanhållning som 

jag kom i kontakt med när min 

son Gustav var aktiv i pojklaget. 

Jag vet hur tufft det är att driva 

en klubb idag och är djupt impo-

nerad av allt ideellt arbete som 

bedrivs i klubbens namn. Vårt 

bidrag är lika mycket en upp-

muntran till volontärerna som till 

fotbollsspelarna, stora som små. 

Sen är det inte mycket som slår 

en tjock grillad på en av IFK:s 

hemmamatcher, avslutar Tomas.

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

”Den tysta, mjuka värmen” eller ”The King of comfort”. Det handlar om Alde International i det 

lilla samhället Färlöv. När entreprenören Alde Rask startade Alde-verken i Färlöv en vårdag 1949 

kunde han naturligtvis inte drömma om att företagen en dag skulle bli världsledande när det gäl-

ler värmesystem för husbilar och husvagnar i det lite lyxigare segmentet.

FAKTA ALDE

1949 Alde bildas av Alde Rask 1 april.

1966 Första värmepannan. 

 ”Äntligen, den perfekta husvagnsvärmen”.

1969 Ut i Europa, första exporten till en 

 husvagnsfabrik i forna Jugoslavien.

1973 Tillbyggnad, säljs till Optimus-Alde.

1986 Alde International, 4 medarbetare tar över.

1993 ”Årets branschnyhet”, en revolutionerande 

 gasolpanna, ”Årets branschnyhet 1994.

1997 Alde köps av en privatägd företagsgrupp

2002 Dotterbolag bildas i Tyskland

2006 Satsning på vattenburet system.

2009 Dotterbolag bildas i England

2012 Dotterbolag bildas i USA
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DEN TYSTA MJUKA VÄRMEN!

”...världsledande när det gäller värmesystem för 

husbilar och husvagnar i det lite lyxigare segmentet.”

Tomas Haglund, VD sedan tolv år

Foto: Lennart M
ånsson
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Lör 7 apr 14.00 IFK - Lindsdals IF

Lör 14 apr 13.00 Nässjö FF - IFK

Lör 21 apr 14.00 IFK – Dalstorps IF

Lör 28 apr 14.00 Räppe GOIF – IFK

Fre  4 maj 19.00 IFK – Österlens FF

Tor 10 maj 15.00 Häsleholms IF – IFK

Lör 19 maj 14.00 IFK – IFK Berga

Lör 26 maj 15.00 Assyriska Tur IK – IFK

Lör 2 juni 14.00 IFK – Råslätts SK

Tillbakablick

Vi har säsongen 2018 framför oss, spännande 

och utmanande, men först en tillbakablick till 

2017. En säsong där vi kämpade i motvind, med 

skador på spelare och marginaler som inte gick 

vår väg, men vi arbetade hårt för varandra ändå 

räckte vi inte riktigt till. Vi kom till start med ett 

ungt lag där flera gjorde sina första framträdande 

i division 2. Det var elva nya spelare i A-truppen, 

vårt träningsläger i Magnap avbokades sent av 

kommunen, A-planen som skulle vara klar i april 

underkändes och blev spelklar först i juli (!).

I augusti månad stod vi på 8 poäng efter 17 

matcher, mindre än 0,5 poäng/match och åtta 

poäng upp till säker mark i tabellen. Våra unga 

spelare utvecklades, vi flyttade upp U19-spelare 

och förstärkte med Tommy Filipovic och Patrick 

Osiako. Vi utvecklades tillsammans, trodde på 

vår spelidé och arbetade hårt. Belöningen skulle 

komma borta mot Lindsdal där vi gjorde 3-0 på 

de första 20 min. På de efterföljande 8 matcher-

na tog vi 17 poäng, mer än 2 poäng/match och 

det räckte för att säkra kontraktet. Att vi lycka-

des, tillsammans, vända en sådan säsong visar 

en otrolig styrka i föreningen och i laget.

Från hösten 2017 har vi arbetat hårt för att be-

hålla de spelare som utvecklades, byggde på sin 

erfarenhet och bidrog till att vi gjorde en så stark 

avslutning av säsongen. 20 spelare är kvar och vi 

har fått en välbehövlig kontinuitet i truppen. 

Bättre 2018?

Planeringen för 2018 inleddes i augusti. En viktig 

pusselbit för att skapa bättre förutsättningar var 

att boka ett träningsläger i Nerja, utanför Mala-

ga. Hemkomna därifrån så kan vi prata om allt 

annat än motvind, där sken solen och vi hade 

18 grader, vi kunde träna på gräs och dessut-

om få träna på hel plan. På lägret så arbetade vi 

med övningar för att lära känna varandra bättre, 

övningar där vi utmanade oss själva, inför och 

tillsammans med lagkamrater.

Under säsongen 2018 har vi arbetat för att fö-

rebygga skador, ett arbete som är en långsiktig 

process. Vi gör det genom att vi integrera styrka 

som en del av varje träning med fokus på utsat-

ta muskelgrupper. Spelare med tidigare kända 

svagheter arbetar med individuella träningspro-

gram för att bli starkare. 

Belastning är en annan faktor som har stor 

betydelse för att minska skador. För att kunna 

hålla rätt belastning, högintensiv vid vissa trä-

ningspass och lågintensiv vid andra, så använ-

der vi oss av en app. En app där spelarna på 

en halv minut fyller i hur de upplev belastning-

en på träningen och hur länge de varit aktiva 

på träningen. Vi använder också appen för att 

vara förberedda inför träning och match. Då får 

spelarna fylla i hur mycket de sovit, kvalitén på 

sömnen, ömhet i muskler med mera. Med denna 

data får vi tränare statistik för laget och för varje 

individuell spelare. Statistiken visar hur redo de 

är för belastning vid träning och match. Den in-

formationen används sedan vid planerandet av 

träning.

Försäsongen har inneburit träningsmatcher mot 

bra motstånd, vi har uteslutande mött lag från 

division 1 och 2. Vi har i de flesta matcherna 

gjort bra prestationer. Eftersom matcherna spe-

lats i högt tempo har vi tagit snabba beslut både 

med och utan boll. Förhoppningen är att denna 

matchning ska göra oss väl förbereda inför kom-

mande seriespel. 

Unga spelare tar chansen

I IFK arbetar vi hela tiden med att utveckla våra 

spelare, oavsett ålder. Samtidigt så vill vi hjälpa 

våra egna spelare från vår starka ungdomsverk-

samhet, med bra och engagerade ledare, att ut-

vecklas till A-lagsspelare. Flera spelare från vårt 

U19-lag har redan tränat med A-truppen och 

flera av dem har också fått chansen att spela 

matcher. Det är väldigt roligt som tränare när 

våra unga spelare tar chansen när de fått för-

troendet. Jag ser med spänning fram mot att se 

vilka fler av våra U19-spelare som tar chansen 

under säsongen och gör samma resa som Isak 

Olsson gjorde under förra året.

Bättre 2018!

# Kontinuiteten i truppen

# Träningsläger med teambuilding

# Utvecklingen under förra säsongen

# Erfarenheterna från förra säsongen

# Färre skador

# Unga spelare som tar chansen

På andra planhalvan

Det är många nya lag att bekanta sig med i årets 

serie. Borta är Malmölagen som i år har flyt-

tat till den västra serien samt Lundalagen som 

gick upp i division 1. Nya är lagen från Jönkö-

pingstrakten (Dalstorp, Nässjö, Råslätt, Assyris-

ka) och nykomlingarna från division 3 från Kristi-

Daniel Nilsson:

Framtiden tillhör IFK!

anstadstrakten (Nosaby, Bromölla, Sölvesborg). 

Det blir med andra ord spännande möten med 

nya bekantskaper och flera utmanande matcher 

av derbykaraktär.

Det är svårt att säga vilka lag som kommer vara 

med i toppen men i förra årets IFK:are så tippa-

de jag Lund som lyckades kvala sig upp till et-

tan. I år tror jag att IFK Berga, som var ett topp-

lag redan förra året och som har värvat klokt kan 

vara en av utmanarna. Även Ifö Bromölla IF som 

har värvat klokt och gjort bra resultat i tränings-

matcherna kan vara ett lag för toppstriden. I 

Jönköpingstrakten är det Assyriska som jag tror, 

med sitt snabba passningsspel och förstärk-

ningar från Jönköping Södra, kan vara ett lag 

som slåss om seriesegern. Sedan är förhopp-

ningen att vi själva skall kunna fortsätta på vår 

starka höst och därmed få en bra start på serien. 

Lyckas vi med det så har vi skapat oss själva ett 

bra utgångsläge.

För andra året i rad inleder vi med att spela vår 

premiär på Österås konstgräs, vi gör det med att 

möta Lindsdals IF, lördag 7/4 14:00. Välkomna!

/Daniel Nilsson, stolt tränare för IFK Hässleholm

Ons 6 juni 14.00  Sölvesborgs GoIF – IFK

Lör 16 juni 14.00 IFK – Asarums IF FK

Ons 20 juni 19.00 Nosaby IF – IFK

Tors 28 juni 19.00 IFÖ Bromölla IF – IFK

Ons 4 juli 19.00 IFK – Nässjö FF

Lör 4 aug 14.00 Lindsdals IF – IFK

Lör 11 aug  15.00 Dalstorps IF – IFK

Fre 17 aug 19.00 IFK – Räppe GoIF

Lör 25 aug 14.00 Österlens FF – IFK

Tor 30 aug 19.00 IFK – Hässleholms IF

Lör 8 sept 14.00 IFK Berga – IFK

Lör 15 sep 14.00  IFK – Assyriska Tur IK

Tor 20 sept 19.00 IFK – Sölvesborgs GoIF

Lör 29 sept  14.00 Råslätts SK – IFK

Tor 4 okt 19.00  IFK – IFÖ Bromölla IF

Tor 11 okt 19.00 IFK – Nosaby IF

Sön 21 okt 14.00 Asarums IF FF – IFK

Välkomna till Österås!

CA
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FREDHOLMS CA
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FREDHOLMS CA
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FREDHOLMS

FREDHOLMS

FREDHOLMS

FREDHOLMS CA
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NG

FREDHOLMS

FREDHOLMS CA
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RI
NG
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Vi är prof fs på cater ing.

Al l t  f rån food-trucks på studentfesten t i l l  bröl lop och banketter.

Luta dig t i l lbaks och låt  oss ta hand och dig och dina gäster.

Vår t  bästa t ips inför din fest  är at t  vara ute i  god t id.

Då bl ir  det  al l t id bra. Läs mer om cater ing på www.fredholms.com

Vi ses i  sommar!

 KR IST IANSTAD B lek ingevägen 6.  044 -12 07 00 HÄSSLEHOLM Norra  S ta t ionsga tan 8D.  0451-76 20 42 www. f redho lms .com

F E S T  I  VÅ R  O C H  S O M M A R ?

F R E D H O L M S  C AT E R I N G
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Daniel Nilsson
Tränare

Egzon Ademi 24 år
Lagerarbetare, Egen produkt

Adam Larsson 20 år
Lärarassistent, Bromölla

Mohammed Hamdan 21
Studerande, Kristianstad FC

Tommy Filipovic 23 år
Lärarassistent, Perstorps SK

Linus Svensson 24 år
Lärarassistent, HIF

Carl Mujaguzi 17 år
Studerande, Egen produkt

Filip Ranmo 23 år
Studerande, Egen produkt

Patrick Osiako 31 år
Snickare, Tusker FC, Kenya

Joel Andersson 22 år
Elevass., Kristianstads BOIS

Waed Shaif 17 år
Studerande, Älmhults IF

Simon Henningsson 24 
Idrottsinstruktör, Köpingebro

Gustaf Lindroth 22 år
Studerande, Sölvesborg

Lucas Johnsson 16 år
Studerande, Egen produkt

Ikose Abelto 22 år
Studerande, Anundsjö

Danny Gunnarsson 25
Installatör, Vittsjö GIK

Jocke Welander
Tränare

Carl Lundahl Persson 17

Studerande, Egen produkt

Stefan Nilsson
Lagledare

Mike Andrew 25 år 
Snickare, Bayelsa United

Lamin Bojang 26 år
Anläggare, Heleneholms SK

Philip Bengtsson 22 år
Studerande, IFK Osby

Alexander Nilsson 20 år
Lagerarbetare, Egen produkt

Mohammed Resulovic 23

Studerande, Vinslövs IF

Isak Olsson 17 år
Studerande, Vittsjö GIK

Niklas Jönsson
Fysioterapeut

Elliott Nilsson 17 år
Studerande, Egen produkt

Joakim Karlsson 27 år
Anläggare, Maglasäte IS

IFK 2018
Division 2 Östra Götaland

Foto: Lennart M
ånsson
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Den kall onsdagkväll i mars transporterade Bergkvarabuss 

IFK:s A-trupp till Kastrup för avfärd till Malaga på spanska 

solkusten. 

Väl där blev det en ny bussresa drygt fem mil öster ut till 

underbara Nerja. I dagarna fem bodde killarna på Hotel Las 

Rosas de Capistrano och rakt över gatan- med bara en pool 

emellan- låg fotbollsstadion där man tränade och spelade 

internmatch.

Här svetsades laget samman genom att bo och umgås 24 

timmar per dygn- alla hängde med alla- en och annan 

soltimme fick man också, även om vädrets makter inte 

visade sig från sin bästa sida.

Nerja på spanska solkusten

Enzo De Stefano 

Ungdomarna Carl Mujaguzi och Waed Shaif

Rakt upp i krysset, Gustaf Lindroth får drömträff på en frispark som borrar sig in i Carl Lundahl Perssons översta maska.

Danny och Lamin kör rullebör

Lukas Johnsson

Bengan, Adam, Joel, Mike & Patrick 
vann teambuildingen
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Nerja på spanska solkusten

Rakt upp i krysset, Gustaf Lindroth får drömträff på en frispark som borrar sig in i Carl Lundahl Perssons översta maska.

Linus Svensson ojuste 
mot Mohammed Resulovic

Calle & Alex

Simon Henningsson

Ledartrion Jocke, Stefan & Daniel

Isak & Gustaf

Gustaf & Danny

Linus Svensson Egzon Ademi kickar med tennisboll

Lamin Bojang och 
Eliott Nilsson

Foto: Lennart M
ånsson
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HNB AB
Vinslöv

Kent-Olle Johansson

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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Markskruven som ersätter betongplinten till altaner, 
staket, friggebodar, bryggor, skyltar, parkbänkar m.m.

Christian Lundin 0708-50 50 60

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

Iris Blommor
Hässleholm

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

Hässleholms 
kommun

Hässleholms 
kommun

Behöver du komplettera gymnasiekurser eller
är du ny�ken på yrkesutbildning?

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.�exvux.nu och läs mer.
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Yrkeshögskolan Syd
Lärande och praktik i samverkan med arbetslivet

E-post: kansli@yhs.se

Telefon:  0451-26 85 81

  

Bli en vinnare! 
Utbilda dig hos oss!

Vi erbjuder följande YH-utbildningar

Ansök senast den 15 maj!

Heltid 300-400 YH-poäng
• Anläggningsingenjör – produktionsledning
• Automationsingenjör
• Byggnadsingenjör - produktionsledning
• Elingenjör – elkonstruktör
• Elkraftsingenjör – projektering och beredning
• Entreprenadingenjör – bygg & anläggning
• Tågtekniker

Deltid 225 YH-poäng
• Entreprenör elinstallation  
 – Auktoriserad elinstallatör
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UNGDOMS-
SIDOR 21-26

Närkamper, intensitet
Titta på bilden när Einar Ipsen överlistar 
målvakten, tungan rätt i mun och keepern 
är chanslös. 
Nu är snart den långa vintern över och då 
slipper man träna i idrottshallar och på 
konstgräs, alla våra ungdomslag får äntligen 
beträda riktiga gräsplaner. Och vi har plats 
för fler, vill du börja spela fotboll är du 
välkommen till IFK. 
Vi har Bollkul för de allra minsta och på 
lördag är det inskrivning för alla pojkar 
födda 2009-2013. Kom till IFK:s klubbstuga 
på Österås lördagen 7/4 kl 09.30-11.30.
På följande sidor kan du läsa om IFK:s 
ungdomsverksamhet.
Vill du börja spela fotboll i IFK?
Ring Ken Linde 0708/921161

Foto: Lennart M
ånsson

0451-426 00
www.goingebil.se

0451-426 00
www.goingebil.se
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NOLLNIORNA/NOLLTIORNA
Dom är tekniska och dom älskar fotboll – och nu får dom en ny tränare när A-lagsstjärnan Patrick Osiako skall 
hjälpa till med träningen. Barnen blev imponerade när dom fick höra att Patrick varit proffs i Sverige, Rumäni-
en, Afganistan och Israel – och spelat många landskamper för Kenya. Nu skall han lära ut sina kunskaper och 
han får hjälp av fyra duktiga föräldrar, Pierre Hellberg, Dino Allo, Dayan Tsegai och Dehab Fitiwi. Vad månde 
bliva av grabbarna?

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

Patrick Osiako med några av killarna

Foto: Lennart M
ånsson
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04 SLOG BAGARMOSSEN
Pär Carlson tillhörde en gång i tiden IFK:s pojkar födda 1975, nu är han ledare för pojkar födda 2004 i Bagar-
mossen/Kärrtorp i södra Stockholm och när han skulle arrangera träningsläger gick tågresan till Hässleholm 
och naturligtvis blev det match mot IFK: 04:or. Nu var IFK ofina nog att ta ledningen med 2-0 i första halvlek, 
men i andra kvitterade de grönsvartrandiga gästerna och matchen slutade 2-2. Efter denna matchen spelade 
IFK:s 05:or mot Stockholmarnas andralag och resultatet blev hela 16-1 till IFK.

Pär Carlson, Ledare i Bagarmossen

Mohammed Al DusoqiNoa Helm

Foto: Lennart M
ånsson

Vi skapar utveckling och ger 

näringslivet möjlighet att 

etablera sig och växa i 

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

NOLLTVÅORNA/
JUNIORLAGET?

Huvudtränare är Tony Helm och Paschalis ”Nal-

len” Konstantinou.

Tony Helm ansvarar för 16-årslaget och ”Nal-

len” har hand om första j-laget medan Jonathan 

Nilsson, välkänd som målvakt i IFK, matchar det 

andra j-laget.

Bakom denna trio finns ytterligare fyra som hjäl-

per till; Fredrik Ulfvik, Johan Holmberg, Niklas 

Johansson och Johann Månsson, en impone-

rad samling ledartrojka. Tony Helm är välkänd 

i IFK, har följt 02:orna hela vägen från knatteål-

dern och har dessutom tränarmeriter från Vitt-

sjö damlag och några andra seniorlag. Tony har 

UEFA-utbildningen A PRO. Hanaskogs-bördige 

Paschalis ”Nallen” Konstantinou är däremot ny i 

IFK, började som ungdomstränare i Hanaskogs 

IS. Fortsatte i Nosaby, blev A-lagstränare i 

IFK satsar i år på en gemensam träningsgrupp när det gäller juniorer och pojkar födda 2002. 16-åringarna startar med ett lag i 

seriespel och sedan har man två juniorlag i seriespel, varav 16-åringarna kan slå sig in i såväl första som andralaget.

IFK Knislinge innan han tog över ansvaret för 

Kristianstsd FC:s 15-årslag, vilka han förde till 

SM-slutspel i fjol. Även ”Nallen” är välutbildad 

och har Steg 1, 2 och 3.

Att ”Nallen” har känsla för fin fotboll syns på 

mössan, han bär alltid en Tottenham-mössa på 

vinterträningarna vilket vittnar om att han älskar 

fin passningsorienterad fotboll.

Och hur trivs du i IFK:

-Fantastiskt bra, folk stöttar upp, bra samman-

hållning, bara positiva intryck inledningsvis, be-

römmer ”Nallen” och fortsätter: Vi är många på 

träningarna och det är kul, men synd att vi mås-

te trängas på en planhalva, men det blir ju bättre 

när vi kommer ut på naturgräs, avslutar han.

Lennart Månsson

Alli TaminiIsac Holmberg
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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!

Straffspark

5 av de sju ledarna. Från vänster: Niklas Johansson Paschalis ”Nallen” Konstantinou, Fredrik Ulfvik, Tony Helm och Johann Månsson.

Eliott Nilsson Carl Mujaguzi

Foto: Lennart M
ånsson
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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

DERBYSEGER

IFK inledde kvällen med derby mot Hässle-

holms IF och ledde med 4-0 när ett par minuter 

återstod, slutresultatet blev 4-2.

Sedan väntade Kristianstads FC, som inlett med 

att vända 0-2 till seger 3-2 mot Mjällby AIF. Här 

ledde KFC med 2-0 när IFK kom tillbaka och 

matchen slutade oavgjort 2-2 och här spelade de 

gulsvarta riktigt bra, speciellt i första halvleken.

Efter det var det dags för Mjällby AIF och här 

bjöd IFK på ett självmål, men kom tillbaka och 

kvitterade, slutresultat 1-1 och IFK skulle haft 

en straff när Elliott Nilsson gjordes ner.

IFK ställde upp med många unga spelare, såle-

des fanns åtta pojkar födda 2000 och en 2001, 

i målet alternerade 17-årige Carl Lundahl-Pers-

son och Adam Larsson, 20 år.

I backlinjen spelade 17-åringarna Isak Olsson, 

Ahmed Jalil och Isak Orajärvi tillsammans med 

När innefotbollsturneringen i Bromöllas nya fina inomhushall 

inleddes med gruppspel på fredagskvällen mellan div. l-lagen 

Mjällby AIF och Kristianstads FC samt Hässleholms-lagen så 

var det IFK som mycket oväntat vann gruppen.

Joel Andersson, 22, Philip Bengtsson, 23, och 

Linus Svensson, 24.

På mittfältet Abelto Ikose, 22, Egzon Ademi, 

24, Carl Mujagazi och Axel Eriksson, båda 17 

år gamla.

Och i anfallet kompletterades rutinerade 

Tommy Filipovic av nye Jocke Karlsson samt 

17-åringarna Elliot Nilsson och Waed Shaif 

samt 16-åringen Lukas Johnsson.

IFK inledde med derbyseger, Carl Mujagazi 

nickade in 1-0, Joel Andersson distanssköt 

2-0, Abelto Ikose gjorde trean och Egzon Ade-

mi fortsatte med 4-0,   slutresultatet blev 4-2. 

Sedan väntade KFC och lagen delade på po-

ängen genom att spela 2-2 efter mål av Tommy 

IFK-Hässleholms IF 4-2

Mål: Carl Mujagazi, Joel Andersson, 

Abelto Ikose, Egzon Ademi.

IFK-Kristianstads FC 2-2

Mål: Tommy Filipovic, Egzon Ademi.

IFK-Mjällby AIF 1-1

Mål: Tommy Filipovic

Filipovic och Egzon Ademi  innan IFK avslutade 

kvällen med 1-1 mot Mjällby och här var det 

Tommy Filipovic som kvitterade till 1-1.

Därmed stod IFK som oväntad gruppsegrare i 

detta fina sällskap, en bra start på säsongen.

Waed Shaif

Tommy Filipovic

Carl Lundahl Persson Joakim Karlsson Isak Orajärvi

Foto: Lennart M
ånsson
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Rockskola, dans, teater, 

eller digital bildredigering. 

Vad vill du lära?
Besök vår hemsida och 

anmäl dig idag!

www.abfskanenordost.se
0451-49010

Arbetarnas Bildningsförbund

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

ÖPPET
MÅNDAG - FREDAG   08.00 - 17.00

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

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

Stor utställning
Länsmansgatan 17

Sösdala

Inte bara

Kakel...
Badrumsinredningar,

Värmegolv, Bubbelkar...

Mer än 50 år
i branschen

borgar för att vi kan 
hjälpa till med 

kompletta lösningar 
till de flesta projekt.

Tel. 0451 - 612 00 
www.eurogolv.se

EUROGOLV

S. Kringelvägen  Hässleholm
Tel. 0451- 468 40

Hjulinställningar  •  Balanseringar
Riktning av aluminiumfälgar  •  Service Släp uthyres!

Delbetala genom GE Money Bank!

KVALITETSMAT FRÅN FOOD4YOU
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VVS
KN

Ingenjörer AB

Allt i plåt och ventilation
Etablerat 1964

0451-158 53 • HÄSSLEHOLM

0708-24 24 44  •  www.goranstaxi.se

Gö

r s
om

 IFK Hässleholm åk med:

BATTERICENTRALEN
Industri- & Startbatterier

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

Kjell Gannby Dental AB

Tisdag 19.00 Fredag 19.00
Söndag 19.00

IFK-AUKTION
28 APRIL 11.00
STORTORGET

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

1480 x 925 mm

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

Medicinsk fotvårdsklinik
               0451-858 60 
 
       Välkommna!
Annika  och  Helen

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

Ring oss:
0451-602 38
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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.
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www.levinsgruppen.se

Partner

De ledande
mekanik- & elteknikföretagen

i Region Syd

www.bgbygg.se

info@bgbygg.se

Reparationer – Ombyggnader
Tillbyggnader – Murning – Gjutning

Kakel & Klinker – Grävning
Ritningar & Byggnadslov

Över 30 års erfarenhet!

Bengt 0709-474701
Görgen 0709-474702

Stefan 0709-474703

Upplev harmoni!
Läs mer om HälsoOasen på 

www.halsooasen.se

www.food4you.se
0451- 466 50

Det här är grabbarna som såg till att det blev troskifte i sta´n, laget som vann div. 4, hösten 1972, och som var ytterst nära att vinna trean 1973, laget var i serieledning efter våren. Men  istället vann 

IFK div. 3 1974, detta via kval mot Jönköpings Södra, Jonsered (med Torbjörn Nilsson) och Borstahusen – spelade IFK i landets näst högsta serie resten 1975 och fram till och med 1981.

En stor anledning till framgångarna var att  fem unga egna produkter slog igenom samtidigt; Claes Melin (1950), Dan Granqvist, Pär Andersson och Bengt-Olof Rydell (1952) och Magnus Eek (1953) – 

detta i kombination med att ett gäng äldre rutinerade spelare samtidigt gjorde en kanonsäsong.

Bakre raden fr.v.: Matyas Tihanyi (tränare), Göran Carlsson, Arnold Kroon, Leif Augustsson, Gunder Liljekvist, Ronnie Carlson, Ove Sundqvist, Magnus Eek och Sonje Björck (lagledare)

Främre raden fr.v.: Dan Granqvist, Claes Melin, Bosse Nilsson, Bengt-Olof Rydell, Jerry Rosén, Pär Andersson.

SERIESEGRARE 1972

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

Foto: Lennart M
ånsson
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Detta har hänt

Moro nätar i HIF
Minns mi Mamodou Moro som gjorde 4 mål i kvalmatchen för IFK mot IFK Trelle-borg för ett par år sedan? Efter ett par sä-songer i Mjällby spelar han nu i Superett-an med Helsingborgs IF. Och i den rödblå kostymen har han redan gjort tre mål, mot Öster, Värnamo – och AIK.

Foto: B
ild

b
yran

Gödning
Sista helgen i Mars varje år 

får IFK:s A-killar och juniorer 

ett extra träningspass, då 

bär man gödning och jord 

till villaträdgårdarna i Hässle-

holm med omnejd. E
de

m
 H

et
ch

el
i

I väntan på bagaget
IFK har landat på Kastrup och killarna väntar på bagaget och passar på att ta 
sig en korv under lagkaptenen Linus Svenssons överseende.

Gubbarna i Nerja
Visst ser det härligt ut, en lunch i Frigiliana, en li-ten by några kilometer från Nerja, dit supportrar-na Ingvar Byhlin, Bosse Nilsson, Zenon Rokicki, Douglas Ahlqvist och Rutger Englund åkte för att supporta IFK:s A-killar på träningsläger.

Sportlovscupen.
Som traditionen bjuder arrangerade IFK 

Sportlovsfotboll i Qpoolen hela veckan 

under sportlovet och det var kommu-

nens skolor som ställde upp, från årskurs 

1 till årskurs 6, full fart i Sveriges finaste 

idrottshall.

02:orna i seniorcupen

När Norra Skåne-cupen av-

gjordes i Qpoolen ställde IF-

K:s 15-åringar upp och gick 

vidare från gruppspelet, sen 

blev det stopp för Tony Helms 

adepter.

www.levinsgruppen.se

De ledande mekanik- & elteknikföretagen i region syd
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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

 

Volvo XC40 MY19: Förbr. l/100 km bl. körn: 4,8-7,2. CO2 g/km: 125-168 (T3 man m. A-klass däck–T5 AWD aut m. C-klass däck). Alla siffror är preliminära. Miljöklass Euro 6d-TEMP. Bilen på bilden är extrautrustad. Volvo Inclusive Privatleasing: Volvia försäkring,  
36 mån leasing via Volvofinans Bank, Volvo Service avtal och Volvokort med drivmedelsrabatt. Inga uppläggnings- eller administrationsavgifter. Transportstyrelsens avgifter tillkommer. Körsträcka 1 500 mil/år. Volvo Inclusive Billån: Volvia försäkring, Volvo Serviceavtal  
och Volvokort med drivmedelsrabatt ingår i 36 mån. Inga uppläggnings- eller administrationsavgifter, 30 % kontantinsats, 84 månader och 3,95% billånsränta, effektiv ränta 4,02%.. Läs mer på volvocars.se. Reservation för feltryck och slutförsäljning.

Prisexempel Pris  Privatleasing  Inclusive Billån

Volvo XC40 T3 Edition (156 hk) 293 900:- 4 295:-/mån 3 095:-/mån

Välkommen att uPPleVa en VInnare !
Årets bil är den mest prestigefyllda utmärkelsen i Europa. 58 journalister från 22 länder 
provkör alla nya bilar och röstar fram årets bästa bil. För första gången någonsin vinner 
en Volvo. Grattis nya Volvo XC40. Välkommen till oss för att provköra en vinnare. 

Grattis nya  
VolVo XC40 
Årets bil i europa

made by sweden

Hässleholm  010-1670820 markaryd  010-1670830 Bilförsälj:  Vard 9-18, lör 10-14  
osby  010-1670840 älmhult  010-1670850 (Markaryd stängt lördagar)



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

42900kr

13900kr

Prisvärd!

Elcykel Verona  › 7 växlar  › Ord. pris 16 495kr

Elcykel Powerfly 7  › Ord. pris 34 900kr

KOM IN
& PROVA!

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

Fler modeller i butiken!

29900kr

ELCYKEL - NÄR DU VILL
HA HJÄLP PÅ VÄGEN!
En elcykel är perfekt för dig som behöver 
hjälp på vägen av olika skäl. Kanske har 
du problem med dina knän och behöver 
lite extra tramphjälp. Kanske vill du ha ett 
billigare och miljövänligare alternativ till en 
bil. Eller så kanske du helt enkelt inte vill 
komma fram svettig! 

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

23900kr

Nu kan du som köpt 

elcykel få tillbaka 25% 

av inköpspriset hos 

Naturvårdsverket! 

Kom in till oss 

så berättar vi mer! 

kia.com

PRIVATLEASING FRDN 3.216 KR/MDN*
Lanseringspris frdn 184.900 kr

1.0 T-GDi 120 HK ADVANCE PLUS  
 REK. CA PRIS FRDN 199.900 KR 

Utrustad med bl.a. 17� aluminiumfclgar, 7� pekskcrm 
med Apple CarPlay™ och furberedd fur Android Auto™, 
backkamera, autobroms inkl. fotgcngarskydd, farthdllare, 
filuvervakningssystem, trutthetsvarnare, helljusassistent,  
dellcderklcdsel, klimat-anlcggning (ACC), eluppvcrmbara 
framstolar och eluppvcrmd lcderratt.

PRIVATLEASING FRDN 3.216 KR/MDN*
Lanseringspris frdn 184.900 kr

 120 HK ADVANCE PLUS  

Utrustad med bl.a. 17� aluminiumfclgar, 7� pekskcrm 
med Apple CarPlay™ och furberedd fur Android Auto™, 
backkamera, autobroms inkl. fotgcngarskydd, farthdllare, 
filuvervakningssystem, trutthetsvarnare, helljusassistent,  
dellcderklcdsel, klimat-anlcggning (ACC), eluppvcrmbara 

kia.com

Alla erbjudanden gcller levererade bilar t.o.m. 30/4 eller sd ldngt lagret rccker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller furetagsavtal och gcller endast lagerbilar. Brcnslefurbrukning blandad kurning Kia Stonic 5,0-5,5 l/100 km; CO2-utslcpp 115-125 g/km. 
Testerna cr gjorda enligt EU-kurcykel och miljuklass Euro 6. *Kia privatleasing: 36 mdn, mdnadskostnader inkl. moms exkl. upplcggnings- och aviavgifter. Rurlig rcnta. Max kurstrccka 1500 mil/dr, uvermil debiteras. Sedvanlig kreditpruvning sker. Slitagedelar, 
uvriga reservdelar och ev. tillval frdn kund ingdr inte i priset. Fordonsskatt betalas av kunden. Lokala prisavvikelser kan furekomma. Bilen pd bilden kan vara extrautrustad. Med reservation fur eventuella tryckfel.

En tempostark 
lagspelare
De stursta fotbollsugonblicken cr de du skjutsar till! Du hittar 
en rad tekniska nyckelspelare hos

Stolt sponsor av smd lirare

STÖDER

FRAM
TIDE

N

Kia studer barn- och ungdoms-
satsningar i lokala fotbollsklubbar 
runt om i landet, fur att fler 
barn ska fd kcnna glcdjen 
i lekfull lagsport. Fur oss 
cr det de smd matcherna 
som cr sturst.

Bilgatan 12, Stockholm
�ppettider: Mdn - Fre, 8 � 17.
Lur � Sun, 11 � 15. Tel: 08 � 123 45 67. 
www.aterforaljarebil.se

Mån- Fre 9-18, Lörd 10-14”
Tel 0451-38 40 00 · www.newmanbil.seNewmanbil AB

HässleholmHässleholm

Newmanbil


