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CORONA STOPPAR FOTBOLLEN

Corona-pandemin har lamslagit världen, 

hundratusentals konstaterade fall och tiotu-

sentals döda. Världen är i chock, världens 

börser störtdyker och världsekonomin är i 

djup kris. Naturligtvis drabbas även idrotten 

- och fotbollen är inget undantag.

Sålunda har Svenska Fotbollförbundet beslutat 

att senarelägga alla seriestarter. Vår serie, div. 

2, skall starta först i juni - och serien skall spe-

las som enkelserie. Det finns ingen fotbollsäls-

kare som jublar, alla vet att det är mer sport-

sligt rättvist med en lång och utslagsgivande 

säsong över 26 omgångar.

Vill det sig illa kanske det slutar med att det inte 

blir någon seriefotboll alls 2020.

Naturligtvis är fotboll inte alls viktigt när 

människor dör i tusental runt omkring oss, men 

alla fotbollsälskare sörjer den uteblivna under-

hållningen.

Coronan drabbar alla klubbar, massor med 

uteblivna inkomster; entré, kiosk, sponsring 

- och för IFK:s del blev det nödvändigt ställa 

in det planerade träningsläger i spanska Nerja 

- ett läger som var planerat 16-22/3 och där 

styrelsen helt korrekt ställde in lägret några 

dagar före avresa. Tjugofem flygbiljetter kos-

tar en del.

I övrigt ser det mycket bra ut inför den tilltänk-

ta, uteblivna säsongspremiären. Fyra IFK-fost-

rade pågar har återvänt till fadershuset:

• Albin Nilsson, efter tio år i Ängelholm och 

Trelleborg, i superettan och allsvenskan.

• Theo Ekström, som kommit tillbaka efter tre 

år i Kalmar FF.

• Amel Crnalic, återvände i fjol efter fyra år i 

Malmö FF.

• Victor Holmberg, även han har varit i Malmö FF.

Sen har vi ytterligare ett par fina nyförvärv i 

William Andersson, Hässleholms IF och Hugo 

Arvidsson, Mjällby AIF.

Och så massor med egna ungdomar i A-truppen:

• Sex av killarna är födda 2000.

• Två födda 2001.

• Tre födda 2002.

• En kille född 2003, Armin Culum, som fyller 

17 år först i november.

Det betyder att mer än halva truppen är född 

på 2000-talet.

Sen är IFK i färd med att starta en fotbollsa-

kademi, meningen är att akademien certifieras 

av Svenska Fotbollförbundet inför 2021. Här 

har Stefan Holmberg och hans grupp gjort ett 

jättejobb.

Detta görs för att de yngre spelarna skall få 

ännu bättre fotbollsutbildning och i IFK finns 

massor med talanger att utbilda. Pojkar födda 

2001-2004, de som inte är i A-truppen, skall 

nu spela i juniorlaget, eller U19 som det heter 

- och sen kommer ytterligare massor med lo-

vande pojkar födda 2005 och 2006.

Det går inte att undvika lyfta fram 06:orna som 

blivit inbjudna till KB Lite Quatro Cup i Köpen-

hamn, en cup som arrangeras av FC Köpen-

hamn och där sju danska lag, sju norska, tre 

finska - och sju svenska  är inbjudna.

IFK är i fint sällskap, de sju svenska lag som 

bjudits in är AIK, Djurgården, Brommapojkarna, 

Hammarby, Malmö FF, Helsingborgs IF - och 

IFK Hässleholm.

Idel, ädel, fotbollsadel…

Men det är inte första gången IFK finns med 

bland de klubbar som kallas talangfabriker, 

så var det på 90-talet när IFK producerade en 

landslagsspelare i varje åldersgrupp. Målet är 

att åter sätta IFK på den fotbollskartan!

Sist - och det är oerhört viktigt - det har kommit 

många nya barn och ungdomar till föreningen 

och det är pojkar födda 2011-15.

Och IFK har fått en ordförande, Henrik Jöns-

son, ur-Hässleholmare med stort IFK-hjärta!

Lennart Månsson

Foto: Lennart M
ånsson

Stengatan 10, Hässleholm
Tel: 0451-300 31 • Mobil: 070-513 70 01
info@franssonsbygg.se • www.franssonsbygg.se
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• Albin Nilsson, 26 år, som lämnade IFK för tio 

år sedan för Ängelholms FF och sedan dess 

hunnit med massor med superettanmatcher 

och några allsvenska matcher i Trelleborgs FF. 

Albin har också hunnit med två U19-landskam-

per. Nu satsar Albin i IFK och en framtid som 

mäklare i Länsförsäkringars Fastighetsbyrå.

• William Andersson, 23 år, som valde att läm-

na lokalkonkurrenten Hässleholms IF för spel i 

gulsvart. William har lirat mittback och under 

några år tillhörde han ungdomsakademien i 

Mjällby AIF. William började spela fotboll hem-

ma i moderklubben Farstorps IF. Han har också 

hunnit med en sväng i Malmö-laget Prespa Bir-

lik och så har det blivit ett äventyr utomlands, i 

engelska Maidstone.

• Hugo Arvidsson, 19 år, fostrad i IFK Knislinge, 

men som också han har provat lyckan några år 

i Mjällby AIF:s ungdomsakademi, men som nu 

valt att åter spela i IFK. Hugo debuterade i IFK 

Knislinges div. 6-lag 2015 och redan på hösten 

var han ordinarie och Knislinge vann serien. I 

div. V 2016 var han ordinarie. På hösten valde 

Hugo Mjällby och spelade de sex sista match-

erna med U17. De två senaste säsongerna var 

han ordinarie i allsvenska U19-laget.

TRE HÄRLIGA NYFÖRVÄRV

Hugo, William och Albin

 I HÄSSLEHOLM!

FÖr mer information:
Hesslecity.se

Lördagen 9 Maj

krogrunda

strng wmn 

www.strngwmn.se

strngwmn

@strngwmnofficial 

strng wmn 

®

g

Våra kläder finns att köpa på 
Jeansbolaget Hässleholm 

och på nätet www.strngwmn.se

INSKRIVNING 
för pojkar födda 2011-2015, 
lördagen 4/4 09.30-12.00 i 
IFK:s klubbstuga, Österås. 

Har du frågor, ring Jonas Enetjärn 0706-339 450 
eller Fredric Hermansson 0706-30 60 42

SPELA
FOTBOLL

I IFK       

Alla får en IFK-tröja 
och alla bjuds på fika

IFK har spetsat den unga truppen med tre härliga 
nyförvärv som kommer att tillföra stabilitet.
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Detta är bara en liten del av vanliga
frågor våra kunder har. Vi finns här
för att hjälpa dig i ditt val, vi jämför
och skräddarsyr lösningar som
passar just er. Med över 10 års
erfarenhet av telefoni i Hässleholm,
så vet vi vad som fungerar och var
det fungerar.

Öppettider: Måndag –  fredag 10 – 18, lördag 10 – 15.  •  0451-80222  •  Godtemplaregatan 1, Hässleholm  •  www.ringuphassleholm.se

”Det ska kännas tryggt och vara enkelt a  byta, 
därför hjälper vi våra kunder a  välja rä .”

Välkommen in till oss i butiken i Gallerian i Hässleholm!
Dennis, Danira, Joakim och Asaad

Vilka
hörlurar passar 
bra till gymmet?

Mitt barn ska få 
sin första mobil, vad 

bör jag tänka på?

Hur 
stor TV 
ska jag 

ha?

Nu är barnen 
vuxna och ska ta 

över sina egna 
abonnemang, kan ni 
hjälpa oss med det?

Jag älskar att foto-
grafera, vilken mobil
 har bra kamera?

Seniorrabatt? 
Ja, tack!

Nu lägger de ner den 
fasta telefonin, hur

gör jag för att behålla
mitt hemnummer?

Jag funderar på 
att skaff a en bärbar 
dator eller surfplatta, 
vad passar mig bäst?

Snart dags
för Thailand-resan, 
vad gäller för mitt 

abonnemang?

Viken
operatör har bäst 
täckning där jag

bor?

Vi tycker det!
Därför har vi samlat all expertis under ett och samma tak. Via en och samma  
kontakt levererar vi allt inom marknadsföring och kommunikation, grafisk  
formgivning och förpackningsdesign, foto och film, affärsanalyser och strategier,  
webb och systemlösningar, tryck och skyltproduktion samt logistik och fulfilment.

Kontakt: www.exaktacreative.se  |  vi@exaktacreative.se  |  0451-38 49 50

BEKVÄMARE!
NÄR ALLA DELAR SITTER IHOP

din lokala pool- och spabutik

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

www.poolsidan.se

Möjligheter som inspirerar

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

Läs mer på www.finja.se
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Vi har allt du behöver till din trädgård! 
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

• Sex spelare är födda på 2000: Målvakten 

Carl Lundahl Persson, backarna Isak Orajär-

vi, Isak Olsson och Hugo Arvidsson, mittfäl-

tarna Carl Mujaguzi och Amel Crnalic samt 

anfallaren Elliot Nilsson.

• Två är födda 2001, ytterlirarna Lucas Johns-

son och Mustafa Owaid.

• Tre är födda 2002, målvakten Jacob Holm-

berg, Jacobs tvillingbror Victor som är mitt-

fältare samt forwarden Isaac Holmberg.

• En är född 2003, mittfältsliraren Armin Culum.

Nu stormar pojkarna 
födda på 2000-talet in i 
IFK:s representationslag! 
Mer än femtio procent 
av truppen är födda på 
2000-talet och många 
av dom har skaffat sig 
A-lagsrutin de senaste 
säsongerna.

DE UNGA STORMAR IN I A-LAGET

Armin Culum, 16 år Jacob HolmbergIsaac Holmberg

Elliot Nilsson har varit på hugget under våren.
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13.596 kr  Ord. pris 15.995 kr

PAUSE Snurrfåtölj.  
B 84 cm, D 84 cm, H 106 cm. Fårskinn. Finns i flera 
utföranden. Fotpall 2.971 kr. Ord. pris. 3.495 kr.   

Stjärneholmsv. 10 • 0451-74 54 10
Öppet vard: 10-18 • Lör: 10-15
Sön: 12-16 • emhome.se

Nyhet!

15%
gäller på alla 
utföranden.

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

 

Just nu
—
Gratis läderarmband 
och 200 kr rabatt

INSERT YOUR LOGO HERE

After inserting logo, please remove the box. This can be done with “TouchUp Object Tool”
in Adobe Acrobat Pro (found under Tools -> Advanced Editing)

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

FIRA DINA ALLA HJÄRTANS
DAG ÖGONBLICK

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

Första Avenyn 4  •  Hässleholm  •  0451-413 45

FJELLSTRÖM GULD

9

Det lönar sig att 
samla allt hos oss. 

Bli Guldkund.

Exempel Guldkund:Villahemförsäkring, 4 500 kr – rabatt, 900 kr
Personbil 1, 4 000 kr – rabatt 800 kr

Personbil 2, 2 500 kr – rabatt 500 kr
Barnförsäkring 1, 1 500 kr – rabatt 300 kr

Barnförsäkring 2, 1 500 kr – rabatt 300 kr
Bankkort 1 vuxen, 275 kr – rabatt 275 krTotal rabatt = 3 075 kr

lansforsakringar.se
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IFK har äntligen fått en ordförande! Vid års-
mötet i mitten av mars valdes Henrik Jöns-
son, 45 år, till den 115 år gamla föreningens 
elfte ordförande. Henrik valdes in i styrelsen 
redan 2014 och har i ett par års tid varit vice 
ordförande - och nu tyckte han att tiden var 
mogen att anta utmaningen att svinga den 
fina ”guldklubban” som IFK förärades av 
Svenska Fotbollförbundet när föreningen 
fyllde 100 år 2005.

Vem är då Henrik Jönsson?
Jo, en ödmjuk kille som föddes in i Idrottsför-

eningen Kamraterna. Pappa Urban var en av 

IFK:s bästa handbollsspelare under 1960 och 

70-talen och efter karriären satt Urban i styrel-

sen under många år och var även vice ordfö-

rande under legendariske Lennart Persson. 

Idag är Urban en i IFK:s gubbagäng.

Handboll
Så det var ju självklart att Henrik skulle lira både 

fotboll och handboll i IFK som liten knatte. I fot-

boll var dräkten gulsvart, men handbollsgänget 

kallades ”de vita eleganterna” och laget upp-

trädde i helvitt.

-Jag var ganska medioker som fotbollsspela-

re och mina ledare Ulf Nilsson och Nils-Arne 

Andersson lyckades inte göra mig till fotbolls-

stjärna och jag slutade ganska tidigt med fot-

boll, däremot fortsatte jag spela handboll och 

när jag var mogen för A-lagsspel hade IFK gått 

ihop med Hässleholms HP och den nybilda-

de föreningen hette Hässleholms HF, berättar 

Henrik.

Det blev att spela i den nya klubbfärgen rött 

istället för vitt och Henrik fortsatte med hand-

bollen till han fyllde 30, han spelade mittnia, 

vänsternia och vänstersexa.

Utbildning o familj
Då hade han hunnit utbilda sig till jurist och fått 

anställning på försäkringsbolaget IF i Malmö 

och han hade också hunnit bilda familj, hustrun 

Malin och barnen Ture, 13 och Hedda, 10 år.

Under denna ”mellanperiod” var Henrik inte 

aktiv i IFK.

-Men jag var på Österås och kollade alla IFK:s 

matcher inklusive det allsvenska kvalet mot 

Degerfors IF 1993, jag tror jag såg alla hemma-

matcher och ibland även bortamatcherna.

Visioner
Hur kommer då IFK-arna att märka av att klub-

ben åter fått en ordförande, vad är dina fram-

tidsvisioner för Idrottsföreningen Kamraterna i 

Hässleholm?

– NY IFK-PRESIDENT

HENRIK JÖNSSON

• Jag kommer att göra allt för att vi fortsatt 

skall ha en stark ekonomi, vi hade ett positivt 

eget kapital nu när jag tillträdde och vi skall 

vara rädda om våra pengar och spendera dom 

på rätt ställe.

• Vi fortsätter att jobba för att få en ännu tydli-

gare organisation.

• Vi kommer att se till att såväl spelare som 

ledare skall få en så bra utbildning som möjligt.

• Vi kommer att jobba för att höja publiksiff-

rorna, en vision är 1.000 åskådare vid hemma-

matcherna, detta kommer att ta tid.

• Vi kommer att köra målvaktsutbildning för 

alla målvakter, inte bara A-lagets och J-lagets.

• Vi kommer att starta en akademi 2021 som 

gör det möjligt för unga spelare att bli ännu 

bättre, detta sammanfaller lyckligtvis med att 

jag blir ny ordförande, detta har vi jobbat med i 

ett par års tid.

• Vi hoppas att alla unga spelare skall 

komma ner och se vårt representationslags 

matcher, jag tror att vi kommer att lyckas 

eftersom A-leget nästan bara består av egna 

produkter. Vi har ett rekordlågt lag.

Visst låter det lovande, alla gulsvartrandiga 

hoppas nu att Henrik skall göra ett lika bra jobb 

som Knut Rydlund, Eric Leandersson, Lennart 

Persson och alla de andra presidenterna i den 

gulsvartrandiga Kamratklubben…

Lennart Månsson
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PROFILEN MATTIAS

Mattias Jönsson, 25, kom till IFK från div. 
IV-laget Lilla Torg i Malmö inför säsongen 
2019. En Malmöpåg i ett IFK där nästan alla är 
fostrade i IFK och där alla bor i Hässleholm. 
Trots att Matte inte hade någon IFK-anknyt-
ning kom han snabbt in i gruppen och har 
blivit en i gänget. Med sina ledaregenskaper 
tog han en plats i det unga lagets hjärta - och 
han har redan ett jättestort IFK-hjärta…

-Ja, jag trivs jättebra i IFK, jag trivs med killar-

na - och med föreningen. Engagemanget från 

folk runt omkring är stort, inte minst från ”gub-

bagänget”. Sen trivs jag också med sättet IFK 

spelar fotboll på - och jag trivs med tränaren, 

skrattar Matte - som är bror med IFK-tränaren 

Jonas Jönsson…

Support
Mattias och Jonas har stor support från famil-

jen, pappa Thomas, som var Mattes tränare 

de första fotbollsåren och mamma Maria, föl-

jer IFK:s matcher var dom än går, hemma som 

borta.

-När vi mötte Husqvarna borta i fjol var pappa 

Thomas förhindrad, men tro inte att mamma 

missade matchen. 

-Nej, hon satte sig på en buss och åkte de 60 

milen fram och tillbaka, skrattar Mattias.

Kämpen
Mattias, som vid sidan om fotbollen läser till 

lärare och tar examen om ett och ett halvt år, 

är killen som kämpar mest av alla, sliter i 90 

minuter och vinner alla närkamper och nick-

dueller. Första säsongen 

i IFK blev det 24 av 26 

matcher, trots att han var 

halvskadad mer än halva 

säsongen.

Behövde brorsan och la-

get honom ställde han 

upp trots att det stramade 

i baksidan. I hemmamat-

chen mot serieledarna 

Karlskrona drabbades IFK 

av en utvisning efter fem 

minuter och efter 20 blev 

skyttekungen Mike An-

drew skadad - vem klev 

då in från bänken - halv-

skadad - och gjorde ett 

jättejobb, slutresultat 0-0…, jo, Matte!

Ödmjuk
Och mitt i intervjun berättar han att han inte 

gjorde ett enda mål under säsongen och inte 

ens en assist…!

Nästa fråga till Matte: Din bästa match i fjol?

-Det var mot Nosaby borta, seger 4-0.

Då framkom att Matte spelade fram till både 

första och andra målet…

-Ja, nu minns jag, det första var en genomskä-

rare till Mike och sen nickade jag ner till Ham-

dan.

Husie
Matte är fotbolls-

fostran i en av de stora 

ungdomsklubb arna i 

Malmö, Husie IF.

-Vi hade ett riktigt bra 

12-årslag, vi slog alltid 

Malmö FF och vi var fak-

tiskt uppe i Hässleholm 

och vann IFK Hässle-

holms Cup Syd 2008.

-Sommaren 2009, när jag 

var 14 år, lämnade jag 

Husie för LB 07, där jag 

gick samma gymnasium 

som Simon Henningsson, 

Procivitas, där vi hade en fantastisk instruktör 

på fotbollslektionerna, Jörgen Ohlsson.

IFK-koloni
-Året när jag fyllde 17 gick jag till Lilla Torg.

-2013 var jag tillbaka i Husie IF och då kvalade 

vi oss upp i division 3.

-Sommaren 2014 gick jag tillbaka till Lilla Torg 

där brorsan var tränare, summerar Mattias.

Namn: Carl Johan Mattias Jönsson
Född: 1995-02-12
Längd: 192 cm
Vikt: 90 kg
Civilstånd: Sambo med Mimmi
Bor: I Malmö
Yrke: Fritidspedagog
Bil: Audi A3
Klubbar: Husie IF, LB07, Lilla Torg, IFK
Styrkor: Inställningen, löpstark, passningsfot

Favoritlag: Manchester United
Favoritspelare: Toni Kroos
Skräckmotaståndare: Mike Andrew
Favoritland: Sverige
Favoritmat: Pilgrimsmusslor, medelhavsmat
Favoritskådis: Ryan Reynolds
Favoritmusik: Eminem
Ogillar: Förlora
Tycker om: Vinna

I Lilla Torg blev han bekant med en lång rad 

spelare från IFK Hässleholm; Diego Delgado, 

Karim Al-Asi, Dennis Carlsson, Axel Harletun, 

Pontus Björnsson och Christoffer Ekelund - 

och i fjol när jag lämnade för att klara i IFK så 

kom även Anton Pramberg och Filip Ranmo, 

nästan ett helt lag…

Och i den andra riktningen gick alltså Matte 

och Nikola Zivanovic och började pendla från 

Malmö till Hässleholm, dock var ex-MFF-aren 

Zivanovic skadeförföljd och vände tillbaka till 

Malmö redan efter halva säsongen.

Skadefri
Matte stannade och i år är han skadefri och han 

hoppas på att utvecklas ytterligare och han tror 

på det gulsvartrandiga unga laget.

-Det bästa med IFK är drivet, unga spelare 

som vill mycket med sin fotboll. Det är en trygg 

grupp med stor potential och som mycket väl 

kan få till det rejält 2020, funderar Mattias.

Och i detta unga IFK-lag är Mattias viktig, kil-

len som en gång i tiden, precis som nästan alla 

små fotbollslirare, drömde om att bli fotbolls-

proffs. Husies pojkar födda 1995 var bra, men 

de som nådde allsvenskan, Lucas Hägg Jo-

hansson, som är målvakt i Kalmar FF och Erik 

Pärsson som via Malmö FF nu hamnat i Mjällby, 

är födda 1994 och Mattias lirade mycket även 

med grabbarna som var ett år äldre.

För ödmjuke Mattias räcker det gott och väl 

med IFK Hässleholm.

Lennart Månsson

”Det bästa med IFK är drivet, unga spelare som vill mycket med sin fotboll.”

Vi projekterar och installerar 

SOLCELLSANLÄGGNINGAR
Kostnadsfria hembesök där vi gemensamt kommer fram till lämpligaste storlek för bästa lönsamhet. Rutinerade och noggranna 

montörer med erfarenhet från när-mare 100-talet färdigställda projekt av alla storlekar.

Välkommen du också!

Tormestorp Energi & Elektronik AB Sörliden 3, Tormestorp · 0709-35 59 58 Torsten Johansson www.teeab.nu

Sparar 
miljö & din 

plånbok
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Mattias vinner 
alla nickdueller!

Foto: Lennart M
ånsson

Vi finns där du finns.
Välkommen till din lokala bank i Hässleholm. 

handelsbanken.se/hässleholm
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www.bgbygg.se

Reparationer – Ombyggnader 
Tillbyggnader – Murning – Gjutning 

Kakel & Klinker – Grävning 
Ritningar & Byggnadslov

www.bgbygg.se

Över 30 års erfarenhet!

0709-474701

Stortorget Hässleholm
Tel. 0451-38 43 00

www.nissesvaruhus.se

– BUTIKER I BUTIKEN –

VÄSKORKOSMETIK    

SVENSKA
KVALITETSMASKINER

FÖR RÖR- o PLÅTBOCKNING

www.swebend.com

S. Kringelvägen  Hässleholm
Tel. 0451- 468 40

Hjulinställningar  •  Balanseringar
Riktning av aluminiumfälgar  •  Service Släp uthyres!

Delbetala genom GE Money Bank!

KVALITETSMAT FRÅN FOOD4YOU
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Ta kontakt med Din Sydvedare för information.
Distrikt Hässleholm • Distrikt Älmhult
Vx: 010-46 38 000

Gallring är friskvård för skogen!

IFK STARTAR AKADEMI
Gulsvarta anhängare har i alla år haft an-

ledning att känna stolthet över IFK Häss-

leholms fina ungdomsverksamhet. Och nu 

ska den bli ännu bättre!

IFK siktar på att bli en certifierad akademi.

– En akademi höjer fotbollen i hela Hässleholm 

och närområdet. Det ska krävas mycket för att 

man ska välja att flytta någon annanstans som 

15-åring, säger Daniel Nilsson.

Flera talanger har gått från gulsvart till de 

blågula ungdomslandslagen genom åren.

Först ut var Bo Ericsson på 70-talet. Under 

en period var det ”en u-landslagsspelare varje 

år” som var IFK:s melodi. I kullarna med spe-

lare födda 1976 till 1984 fanns det en rad killar 

som fick dra på sig den blågula dressen: Chris-

tian Augustsson, Daniel De Stefano, Tobias 

Linderoth, Christian Fegler, Daniel Nicklasson, 

David Eek, Jon Jönsson, Andreas Dahl…

IFK har fortsatt haft en bra ungdomsverk-

samhet med fin bredd - och nu ska den vässas 

ytterligare. Främst för att fortsätta få fram spe-

lare till det egna A-laget, men också för att öka 

möjligheterna att även i framtiden få se en och 

annan IFK-fostrad spelare i blågult.

– Vi vill skapa en bra fotbollsutbildning för 

spelare men även för ledare i IFK Hässleholm 

och i det här området, säger Daniel Nilsson.

– Målsättningen är att säkra så många ung-

domar som möjligt upp i vårt A-lag, säger Fred-

rik Ahlgren.

Stefan Holmberg valdes in i IFK:s styrelse i 

fjol och då tog arbetet fart på allvar.

– Det väcktes en idé om att försöka göra en 

fotbollsutbildning med högre kvalitet och mer 

systematik. Jag vill minnas att det var Bosse 

Nilsson som lyfte frågan om en akademi, där 

det ju finns ett bra ramverk för att organisera 

sig, berättar Stefan Holmberg.

– Det var när vårt U19-lag kvalade till junior-

allsvenskan som vi började prata om hur vi kan 

tävla på den nivån varje säsong. Därifrån bör-

jade jag och Bosse diskutera och sedan högg 

Stefan på den fullt ut när han kom in i bilden, 

utvecklar A-lagstränaren Jonas Jönsson.

Vill uppåt

IFK Hässleholm vill uppåt i seriesystemet.

– Poängen är: Om vi ska nå någonstans 

måste vi ha en plan för hur det ska levereras, 

säger Holmberg och räknar upp några fokus-

områden:

– Vi måste jobba med utveckling av våra 

tränare och ge dem förutsättningar att kunna 

utbilda fotbollsspelare på ett strukurerat sätt. 

Vi måste ha ordning och reda. Vi behöver jobba 

upp ett bredare engagemang runtomkring oss.

Magnus Olsson och Calle Alm har jobbat 

med att uppdatera spelarutbildningsplanen 

och det arbetet fortskrider.

I höstas hjälpte SEF:s föreningsutvecklare 

(och certifierare) Lasse Jacobsson klubben 

med en inofficiell bedömning.

– Vi fick ett kvitto på att vi var på rätt väg, 

konstaterar Holmberg.

Tränarprofilerna Daniel Nilsson och Fredrik 

Ahlgren, med mångårig bakgrund i IFK:s A-, 

junior- och ungdomslag, har plockats in på le-

darsidan i den här satsningen och de kommer 

att ha nyckelroller i akademiverksamheten.

Fredrik Ahlgren blir utvecklingschef för ung-

domsverksamheten.

– Vi kommer att lira väldigt tajt ihop, jag och 

Daniel. Det finns många idéer vi vill genomföra. 

Jag ser mig främst ute på planen, det är där jag 

trivs bäst och kan vara med och coacha tränar-

na men även spelarna i de olika lagen, säger 

Fredrik Ahlgren.

Daniel Nilsson har ett stort gulsvart hjärta 

och han är nu ”hemma” igen i IFK som huvud-

tränare för juniorlaget och med ansvar för att 

utveckla akademin.

– Det handlar om att lägga rätt resurser vid 

rätt satsning. Sedan får vi se vad det leder till i 

antal stjärnor, säger Nilsson.

Chadie Hotait har redan dragit igång med 

målvaktsträning i ungdomslagen.

En viktig ingrediens är att dra igång samar-

bete med andra lokala klubbar.

– Vi har satt som mål att komma tre klubbar 

lite närmare, säger Stefan Holmberg.

A-lagstränaren Jonas Jönsson är 

mycket positiv till den här nya, gulsvarta 

satsningen:

– Detta skapar en helhet som till slut 

kommer att generera resultat. Det är 

den vägen IFK Hässleholm måste gå, vi 

måste bygga från grunden och grädden 

på moset blir ju att resultaten för A-laget 

kommer och att vi säkerställer att vi alltid 

har bra lag genom att vi har många spe-

lare som är fostrade i klubben.

– Det finns ju en anledning till att alla 

elitklubbar har akademier. Jag tror att 

det är så en klubb av IFK:s dignitet mås-

te byggas.

I slutet av november ska klubbens an-

sökan vara inne och i början på nästa år 

kommer beskedet om IFK får kalla sig 

akademi.

– Det har gjorts ett bra förarbete och 

vi bedömer det som väldigt realistiskt att 

vi ska klara av det, säger Daniel Nilsson.

Marika Höghäll

Sportchef Norra Skåne

Stefan Holmberg, IFK-styrelsen, Fredrik Ahlgren, utbildningsansvarig, Daniel Nilsson, Akademiansvarig och Jonas Jönsson, A-tränare.
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VI TACKAR VÅRA
NÄTVERKS-
MEDLEMMAR

ADIDAS

ALDE INTERNATIONAL

AVT TRANSPORT

BALLINGSLÖV

BERGKVARA BUSS

BILCENTRUM

BMS

CARLSONS ISOLERING

CITYGROSS

COOP EXTRA

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

LÄNSFÖRSÄKRINGAR

MELLBY GÅRD

NEWMANBIL

NORRA SKÅNE

NORRVIDINGE

OPTIMERA 

PAN ENTREPRENAD

PMR TELECENTER

REFORMHUS

SPARBANKEN GÖINGE

SPARBANKEN SKÅNE

STATT

STOBY

SVENSK UPPDRAGSUTBILDNING

SWEBEND

SYDVED

TRANSNAVAL

VINSLÖVS FRITIDSCENTER

WIKAN PERSONAL

-Jag spelade i IFK fram tills jag fyllde 18 år och 

när sonen Jacob många år senare började spar-

ka boll i IFK blev jag ungdomsledare för pojkar-

na som var födda 1993. Jag drar ofta paralleller 

mellan att vara idrottsledare och att vara chef 

på ett företag, berättar Micke. Sydved i Häss-

leholm har nitton anställda och omsättningen i 

detta distriktet har under de tio år som Mikael 

varit chef ökat från 400 till 600 miljoner kronor - 

och företagets totala omsättning är tre miljarder 

kronor…

Åtta miljoner A4

Huvudkontoret ligger i Jönköping och totalt är 

företaget etablerade på sju platser varav Älmhult 

och Simlångsdalen är de kontoren som ligger 

närmast Hässleholm. -Vår uppgift är att köpa 

upp virke av skogsägare för att förse industrin 

med råvaror. Nymölla är en av våra större kun-

der. Där går virket till kopieringspapper. Maski-

nerna i Nymölla spottar ut åtta miljoner A4-ark 

i timmen…

Pappersskolan

Som ung började Micke studera vid Markaryds 

berömda pappersskola, en tvåårig utbildning 

där han bland annat läste processteknik.

Sedan blev det Papyrus i Mölndal och så sex-

sju år i Nymölla utanför Bromölla. 

Efter detta pluggade Micke skogsbruk i Osby 

och följde upp med skogsteknik i Värnamo och 

efter ett år som skogsmästare var han färdigut-

bildad 1993.

-Jag arbetade sedan vid Sydved i Markaryd 

och Osby innan jag flyttade hem till Hässleholm 

2007 och hela tiden har jag trivs jättebra och 

därför stannat kvar, det är ett fritt och bra jobb, 

skrattar Mikael.

Tio inköpare

Sydved äger ingen egen skog, allt virke köps in 

av privata skogsägare och vi har tio duktiga in-

köpare som genomför köpen med fingertopps-

känsla.

– Mitt jobb är ju att leda arbetet och det blir gi-

vetvis mest kontorstjänst, men fortfarande har 

jag ett par kunder som jag sköter om och detta 

gör att jag kommer ut i skog och mark ibland 

som omväxling.

-Sen köper vi inte bara in skog, vi ger våra kun-

der helservice vilket betyder att vi ombesörjer 

även röjning, markberedning, plantering och 

skogsvårdsplaner - och vi är även skogsvårds-

ansvariga åt en del av kunderna.

Sysselsätter 130

Förutom de tolv på Hässleholms-kontoret, som 

är beläget i kasern Von Döbeln vid gamla Skån-

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

Sydved verkar söder om Örebro, huvudägaren Stora Enso norr om Skomararsta´n.

I Skåne ligger Sydveds kontor i Hässleholm - och platschef är Mikael Östberg, 55 år.

Mikael är Hässleholmare och lirade fotboll i IFK under ungdomsåren.

MIKAELS SYDVED 
AVVERKAR EN HALV MILJON KUBIKMETER
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Foto: Lennart M
ånsson

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

rörinstallation.

Tel: 0451-102 60
www.vretmaskin.se

ska Dragonregementet P2, så har vi sju huggare 

vilket betyder totalt 19 anställda, sedan har vi 

kontrakt med femton entreprenörer och genom 

dessa och andra samarbetspartners som åkeri-

er och underentreprenörer sysselsätter vi totalt 

130 personer. 

Och sammanlagt avverkar vi en halv miljon ku-

bikmeter om året…

Företaget mår bra och vi har väldigt låg perso-

nalomsättning, vårt motto är att det skall vara 

roligt att gå till jobbet och det är precis likadant 

i ett fotbollslag.

-Vi hade en fantastisk grupp i IFK:s pojkar föd-

da 1993, vi ordnade träningsläger, vi åkte på 

cuper och vi hade roligt tillsammans. Min som 

Jacob fortsatte inte med fotbollen, han pluggar 

för övrigt rymdforskning i Frankrike just nu, men 

många av pojkarna hamnade så småningom i 

A-laget, många har hunnit sluta så för närva-

rande är det endast Egzon Ademi och Albin 

Nilsson som spelar kvar i IFK:s A-lag, Albin har 

inför denna säsongen kommit tillbaka efter tio år 

i Ängelholms FF och Trelleborgs FF - och Albins 

pappa Peter Nilsson är en av mina duktiga inkö-

pare, avslutar Sydveds-bossen Mikael Östberg.

Lennart Månsson

”Och sammanlagt avverkar vi en 
halv miljon kubikmeter om året…”

Mikael Östberg är ledaren sittande längst  ner till höger.
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Andra säsongen som IFK-tränare, 

hur har försäsongen varit?

-Allt som planerat, vi har i stort sett varit sjuk- 

och skadefria, vi har fått fler pass på helplan 

än normalt.

Och träningsmatcherna?

-Vi har nått bra resultat, vi inledde med seger 

mot lokalkonkurrenten, men den mest meritera-

de  segern var 4-1 på bortaplan mot div.l-laget 

Torn, där spelade vi riktigt bra fotboll och Eliott 

Nilsson gjorde de två första målen som topp och 

smällen hemma mot Olympic, 1-5, som dipp.

Viktigast?

-1-5 mot Olympic, vi lärde oss så otroligt myck-

et av den förlusten, vi stod helt stilla inlednings-

kvarten och då stod det redan 0-3… Här lärde 

sig killarna hur hårt dom måste jobba!

Inställt träningsläger?

-Gruppen har tagit det bra, även om besvikel-

sen i början var stor och att det ekonomiskt var 

en smäll. Nu har vi i stället bokat in oss på sam-

ma ställa, Nerja i Spanien, i mars 2021 och nu 

har vi nåt att se fram emot.

Tre i backlinjen har blivit fyra?

-Ja, så har det blivit, som alltid är det materialet 

som styr och den spelartrupp vi har i år är mer 

lämpad för en fyrbackslinje.

Truppen 2021 jämfört med 2020?

-Den stora skillnaden är att den rekordlåga 

truppen har fått ett år på sig att växa in i sina 

roller, vi har haft liten spelaromsättning, endast 

tre nya utifrån och några uppflyttade från de 

egna leden.

Rekordmånga mål 2019?

Ja, vi hade en skyttekung som var hela Sveri-

ges skyttekund med 28 mål, i år tror jag att fler 

spelare kan vara med och bidra.

Och rekordmånga insläppta?

-Det skall vi ändra på, målsättningen är att vi 

skall kapa femton insläppta mål och då bör vi 

vara med i toppen istället för botten.

Och nu blir det en enkelserie?

-Tycker det är märkligt agerat av förbundet, vi 

skall endast spela tretton matcher för att vi inte 

skall åka ut och spela bortamatcher, samtidigt 

som man uppmanar oss att spela en massa 

träningsmatcher.

Premiären då?

-Jo, premiären är inställd och nu är det mening-

en att vi skall köra igång i mitten av juni och att 

det ska bli en enkelserie, vilket de flesta klub-

bar inte tycker är en bra lösning, då det är mer 

sportsligt med en serie över 26 matcher.

Favoriter att vinna serien?

-Det måste blir Österlen som har värvat friskt. 

Zoran Jovanovic från Trelleborgs FF, Freddie 

Brorsson från Örgryte, det är klasspelare som 

bör sätta avtryck i division 2.

Utmanare?

-Växjö-laget Räppe har värvat en vass anfalls-

duo, började med Andreas Birgersson i höstas 

och följde upp med Dragan Kapcevic från Ös-

ter nu i vår, ett anfallspar som bör göra avtryck.

Och så har vi Nosaby som är vassa framåt, 

ännu vassare med nyförvärvet Joel Wedenell.

Och ni själva?

-Vi hoppas kunna vara med i toppen, vi har 

spetsat truppen med tre fina nyförvärv i Albin 

Nilsson, William Andersson och Hugo Anders-

son, så topp fem är väl realistiskt.

Det stora utropstecknet?

-Jag säger Elliot Nilsson, en av fjorton egna 

produkter i ett rekordungt lag. Men det finns 

många fler som kan ta det stora steget i år.

Och dina tränarkollegor?

-Chadie Hotait är kvar från fjolåret och sedan 

har vi förstärkt med Magnus Johansson och ny 

lagledare/materialansvarig är Johan Holmberg, 

jag är väldigt nöjd med den trion.

Och när blir det seriestart?

-Omöjligt att spekulera i, Svenska Fotbollför-

bundet har ju meddelat att serien startar i juni 

och att det blir en enkelserie och det är vi inte 

nöjda med, vi får jobba för att få spela alla 26 

matcherna. Men det kan också bli så att det 

inte blir nån fotboll alls 2020. Trist.

Jonas Jönsson

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

Jonas Jönsson tränare i IFK
Jonas Jönsson med nyförvärvet William Andersson.
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Philip Bengtsson 24 år
Studerande, IFK Osby

Amel Crnalic 20 år
Studerande, Egen produkt

William Andersson 23 år
Fritidspedagog, Farstorps IF

Hugo Arvidsson 19 år
Studerande, IFK Knislinge

Egzon Ademi 26 år
Lagerarbetare, Egen produkt

Mohammed Hamdan 23
Studerande, Kristianstad FC

Magnus Johansson 50
Tränare

Jonas Jönsson 28 år
Huvudtränare

Carl Mujaguzi 19 år
Studerande, Egen produkt

Mustafa Owaid 19 år
Studerande, Hässleholms IF

Chadie Hotait 30 år
Tränare

Lucas Johnsson 18 år
Studerande, Egen produkt

Victor Holmberg 17 år
Studerande, Egen produkt

Isaac Holmberg 19 år
Studerande, Egen produkt

Mattias Jönsson 25 år
Fritidspedagog, Lilla Torg

Simon Henningsson 26
Idrottsinstruktör, Köpingebro

Carl Lundahl Persson 19

Studerande, Egen produkt

Johan Holmberg 46 år

Lagledare

Mike Andrew 28 år 
Snickare, Bayelsa United

Theo Ekström 20 år
Studerande, Egen produkt

Jakob Holmberg 17 år
Lagerarbetare, Egen produkt

Isak Olsson 19 år
Studerande, Vittsjö GIK

Isak Orajärvi 120 år
Studerande, Egen produkt

Elliot Nilsson 19 år
Studerande, Egen produkt

Albin Nilsson 26 år
Fastighetsmäkl. Egen produkt

IFK  2020

Foto: Lennart M
ånsson
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TILLBAKA TILL FADERSHUSET

ALBIN, 26, TFF AMEL, 20, MFF
Albin Nilsson, 26 år, började spela fotboll i IFK som liten knatte och 93:orna var 
en framgångsrik åldersgrupp med många duktiga pågar.

Varför blev det IFK?
-Jag bodde i Ranseröd och mamma och pappa körde mig till träningarna, sedermera spelade 

även mina bröder August och Edvin i IFK, berättar Albin.

Albin var innermittfältare och styrde spelet och Ängelholms FF fick upp ögonen för Albin som 

15 år gammal anslöt till superettanlaget från nordvästra Skåne.

-Jag flyttades upp i A-truppen 2011 och första säsongen blev det mest bänken, men redan 

2012 fick jag mycket speltid och spelade sedan de flesta matcherna under fyra säsongen, 

summerar Albin.

Det gick så bra att Albin under en period var lagkapten i ÄFF och han fick även dra på sig 

landslagströjan och spela två U19-landskamper.

Du har mött många meriterade spelare, vilka sticker ut?

Jo, Hammarbys Kennedy Bakircioglu var en fantastisk lirare, Emil ”Foppa” Forsberg likaså…

Albin fortsatte utvecklas och efter 121 superettanmatcher i Ängelholm värvades Albin till 

Trelleborgs FF där han redan första säsongen var med om att föra upp TFF till Allsvenskan.

-Ja, det var riktigt stort, självklart ett av mina bästa fotbollsminnen när vi besegrade Jönkö-

pings Södra som spelade negativt kval, skrattar Albin.

Tyvärr förstörde en skada nästkommande säsong och det blev endast tre allsvenska match-

er för IFK-produkten.

Och när skadad inte gav med sig så valde den nyblivne fastighetsmäklaren vid Länsförsäk-

ringar Fastighetsförmedling i Hässleholm, Albin Nilsson, att flytta hem till Ranseröd - och IFK!

-Ja, när IFK hörde av sig var det ett självklart val och efter mitt första möte med tränaren 

Jonas Jönsson och ordföranden Henrik Jönsson tvekade jag aldrig. Mitt val gjordes på fot-

bollsmässiga grunder och det IFK har på gång känns mycket spännande. Sen är ju IFK min 

moderklubb, ler Albin…

Albin började som innermittfältare i IFK, blev sedan högerback i ÄFF och TFF - och nu är han 

åter innermittfältare i IFK!

Albin vill avslutningsvis tacka sina fantastiska tränare under ungdomsåren i IFK; Peter Nils-

son, Kent Johannesson, Mikael Östlund och Roger Fredriksson.

-Man uppskattar den tiden mer ju äldre man blir.

Cirkeln är sluten; IFK, Ängelholms FF, Trelleborgs FF - och IFK!

Amel Crnalic, 20 år, började spela fotboll i IFK och tillhörde dom berömda 
00:orna, pojkar födda 2000, en åldersgrupp som idag bildar stommen i IFK:s 
A-lag. Amel var tidigt utvecklad och var en av de bästa i åldersgruppen.

Varför blev det IFK?
-Elliot Nilsson gick i min klass och han spelade i IFK, sedan kände jag flera av dom andra som 

lirade i IFK, så det var naturligt att välja gulsvart. Vi var en jättebra grupp och vann det mesta vi 

ställde upp i och vi spelade i högsta Skåneserien, berättar Amel.

Amel, som var en målmaskin i IFK uppmärksammades av Malmö FF och i november 2014 

blev han ljusblå.

-Det var lite läskigt i början, förväntningarna var jättehöga, i början pendlade jag, men sedan 

bodde jag själv i Malmö i tre år.

-Konkurrensen om forwardsplatserna var hård och jag omskolades till först innermittfältare, 

sedan wingback eller högerytter, berättar Amel, som i fyra år spelade i både U17 och U19-laget.

Under Jeffrey Aubynns och Roland Larssons tränarskap utvecklades Amel och 2018 utsågs 

Amel till MFF:s bäste junior.

-Jag blev kallad till årsmötet och visste att jag skulle få ett pris, men visste inte att det hand-

lade om att bli utsedd till bäste junior, det var en uppmuntran och naturligtvis hoppades man 

ju på A-laget.

-Jag fick sedan träna en del med A-laget med Markus Rosenberg, Behrang Safari och grab-

barna, tyckte jag hängde med rätt bra så när Bosse Nilsson hörde av sig sommaren 2018 så 

ville jag naturligtvis stanna i Malmö.

-Men ett år senare fick jag beskedet av Daniel Andersson att det inte blev någon förlängning 

- och då var IFK Malmö och de andra klubbarna i Malmö-regionen helt ointressanta, då var IFK 

det självklara valet, berättar Amel.

-Och sen gick det fort, jag kontaktade Bosse och sen spelade jaq med IFK hela hösten 2019…

Amel kom snabbt in i laget och hann med nio matcher och två mål, två mycket fina mål, 

en vänsterskruv i krysset mot Dalstorp och ett mot Nässjö där han väggspelade med Mike 

Andrew.

-I år är vi sju 00:or i A-truppen, skall bli spännande…

Och 2020 blir det säkert fler mål från Amel, som vill tacka sina fantastiska ungdomsledare i 

IFK; Conny Olsson, Robin Engwall och Markus Eriksson.

Cirkeln är sluten: IFK, Malmö FF - och IFK!

Dom började tidigt att spela fotboll i IFK, alla utvecklades till stora talanger, så stora att klubbar högre upp i seriesystemet fick upp ögonen och när pojkarna kom upp i tonåren valde 
två av dom Malmö FF, en Ängelholms FF och en Kalmar FF.Nu är alla fyra tillbaka i IFK. Läs om Albin, Amel, Theo och Victor som nu skall försöka hjälpa IFK uppåt i seriesystemet.



17IFK Hässleholm

TILLBAKA TILL FADERSHUSET

THEO, 20, KFF VICTOR, 17, MFF
Theo Ekström, 20 år, började spela fotboll i IFK redan när han var 5-6 år och 
i Theos åldersgrupp fanns många jätteduktiga lirare, Edvin Nilsson, Kevin 
Zenthio…

-Vi var en jättebra grupp och vi vann de flesta matcherna de första åren, berättar Theo.

Så småningom blev det spel i Skånelaget där han lirade med stjärnor som Mattias Svanberg, 

Hugo Andersson, Anel Ahmedhodzic…

Och Theo hann inte fylla 15 år förrän det var dags för A-lagsdebut i IFK.

Alla IFK:s anfallare var indisponibla och Theo fick starta seriematchen mot Älmeboda/Lin-

neryd hemma på Österås - och blev föreningens yngsta målgörare någonsin… - 14 år och tio 

månader!

Theo minns debutmålet med glädje:

-Det hade gått en kvart av matchen när jag fick bollen inne i straffområdet, jag tunnlade mitt-

backen och sen chippade jag över den utrusande keepern, det var jättehäftigt, skrattar Theo.

-Jag hade veckorna före gjort mål i två raka DM-matcher, ett mot Råå veckan före vilket 

bäddade för att jag fick chansen i A-laget.

Sedan var det slutspelat i IFK.

Allsvenska Kalmar FF erbjöd kontrakt och Theo blev smålänning och flyttade till Kaaaaal-

maar…

-Jag började gymnasiet i augusti 2015 och sedan var jag kvar i Kalmar FF  de tre gymnasie-

åren och tog studenten sommaren 2018.

I Kalmar hade jag bland annat legendaren Henrik Rydström som tränare och jag spelade 

med den nya målsprutan Nils Fröling, vi hade ett jättebra lag…

-2018 fick jag träna med A-laget, men hela vårsäsongen blev en enda lång skadeperiod 

(diskbråck) och när sommaren kom flyttade jag hem till Hässleholm och IFK, ett självklart val 

att åter börja lira i IFK, menar Theo, som ganska omgående blev ordinarie i det gulsvartrandiga 

Kamratlaget.

Innan Theo försvann till Kalmar var han forward, nu har han en annan roll i laget.

-Ja, jag trivs alldeles utmärkt med rollen som tia, där får jag fördela bollar och får nytta av 

min kreativitet.

Theo berömmer också sina tränare under ungdomsåren i IFK; Jan Zenthio, Patrik Lindström, 

Mats Ernstsson och Roger Rosberg.

Cirkeln är sluten; IFK, Kalmar FF, IFK.

Victor Holmberg, 17 år, började spela fotboll i IFK när han var 5 år. Då gick han 
tillsammans med tvillingbrorsan Jakob till knatteinskrivningen i IFK:s klubbis 
och båda blev gulsvartrandiga.

Idag tillhör tvillingbröderna IFK:s A-trupp trots att de inte fyller 18 år förrän i augusti.

IFK:s pojkar födda 2002 är en mycket framgångsrik årskull och dom har vunnit det mesta som 

går att vinna.

-Men vi vann aldrig Gothia, där åkte vi ut i åttondelsfinal, berättar Victor. 

Det är fortfarande endast ett IFK-lag som segrat, födda 1981, som vann juniorklassen 1999.

En pojklagsmatch som Victor minns med välbehag är en DM-match mot Malmö FF på Österås 

i april 2016, IFK besegrade de ljusblå storfavoriterna och Victor gjorde en kanonmatch, precis 

som tvillingbrorsan Jakob, som räddade tre straffar.

Fyra månader senare började Victor spela för Malmö FF samtidigt som han började plugga vid 

Malmö FF:s akademi. Victor tågpendlade och kunde bo hemma med familjen i Hässleholm.

I MFF stannade Victor i två år och minnen är många.

-Ja, det var många fantastiska upplevelser, det allra bästa minnet är när vi var i Italien och vann 

en stor cup, vi slog Fiorentina i semi och Roma i finalen.

Sommaren 2018 då Victor fyllde 16 år bestämde han sig för att byta klubb och naturligtvis blev 

det IFK där broder Jakob, Teo Helm, Isaac Holmberg spelar.

Den hösten blev det inget A-lagsspel för Victor, men 2018 blev det 14 matcher med A-laget, de 

flesta som avbytare, men även några från start.

Victor, som är innermittfältare, fick oftast spela på kanten, precis som många blivande storspe-

lare som fått göra, det finns många exempel på detta i IFK, Tobias Linderoth, May Mahlangu, 

Daniel Nicklasson, Andreas Dahl…

För unge Victor är det ju 2020 och de närmast kommande åren som han skall blomma ut, kan-

ske blir det redan i år, tittar man på vårens träningsmatcher har Victor fått mycket speltid och 

han har imponerat, vad tycker då Victor om IFK:s nya unga lagbygge?

-Tycker vi fått ihop gruppen, jag har en riktigt bra känsla.

Och framtiden?

-Jag har som mål att kunna försörja mig på fotbollen, säger Victor som går samhällslinjen vid 

HTS i Hässleholm och som vill framhålla sina duktiga tränare under ungdomsåren; Tony Helm, 

Johan Holmberg, Niklas Johansson, Johann Månsson och pappa Stefan Holmberg.

Cirkeln är sluten; IFK, Malmö FF, IFK.

Dom började tidigt att spela fotboll i IFK, alla utvecklades till stora talanger, så stora att klubbar högre upp i seriesystemet fick upp ögonen och när pojkarna kom upp i tonåren valde 
två av dom Malmö FF, en Ängelholms FF och en Kalmar FF.Nu är alla fyra tillbaka i IFK. Läs om Albin, Amel, Theo och Victor som nu skall försöka hjälpa IFK uppåt i seriesystemet.

Här gör Theo målet 

som gör honom till 

IFKs yngste målskytt 

genom tiderna.
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0451- 140 10, Sven Brendheden 070- 56 81 153

I HÄSSLEHOLM

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

Företaget med Resurser

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

Vi satsar på Hässleholm med omnejd!

Avfallscontainrar – Budservice – Kranbilkörning

Maskintransporter – Lastväxlarekipage

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

Gilla oss på Facebook!

0451-38 46 67 · www.flexilast.se

SKYDDAT i Norden AB
Björklundavägen 3 · 281 33 Hässleholm

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

Iris Blommor
Hässleholm

Nytorget 1, 281 38 Hässleholm.  Tel: 0451-102 17
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Nu har vi öppnat vårt nya kontor!
Varmt välkomna till Frykholmsgatan 4 i centrala Hässleholm.

Våra öppettider är: Måndag-fredag 10.00 - 13.00 
samt torsdagar även 14.00-17.30

Rådgivning kan du boka på de tider som passar dig. På telefon 
0771-22 44 88 får du hjälp både med bokningar och övriga ärenden. Här

får du alltid personlig service, dygnet runt, årets alla dagar. 

NORDEA, FRYKHOLMSGATAN 4, HÄSSLEHOLM, TEL: 0771-22 44 88, NORDEA.SE
Nordea Bank Abp, filial i Sverige

www.wikan.se

Kristoffer
044 5906508

Johanna 
044 5906502

Andreas
044 5906507

Jennie
044 5906505

Pernilla
044 5906514

Sara
044 5906512

Tomas
0451 70 74 81

Vi är Wikan Personal i ert område:Vi finns här för Er!
Lokala och närvarande
Wikan Personals verksamhet bygger på den lokala närvaron för att tillgodose 
bra service för våra kunder och för våra konsulter. Vi tror att lokal förankring, 
långsiktiga kundrelationer och kunniga medarbetare är avgörande för att nå 
framgång i rekryterings- & bemanningsbranschen. Vi arbetar med uthyrning, 
hyrrekrytering och rekrytering både på kollektiv- och tjänstemannasidan.

Vi vill gärna träffa Er
Wikan Personal vill gärna vara Er samarbetspartner på den lokala marknaden.  
Vi finns här för er! 

Kontakta Tomas Nilsson på 0451–70 74 81 för att boka in ett möte. 
Läs gärna mer om oss på www.wikan.se.

En av IFK Hässleholms stora profiler, Magnus Eek, har has-

tigt lämnat oss efter en kort tids sjukdom. Magnus gick 

bort ett par dagar före sin 67-årsdag. Hela IFK sörjer en 

fantastisk fotbollsspelare och en fantastisk människa.

Magnus började lira fotboll i IFK som liten knatte och han 

formligen öste in mål i de olika pojklagen och det fortsatte 

i juniorlaget - och representationslaget.

Magnus var en av fem egna produkter som sattes in i 

A-laget i slutet av 60-talet och efter ett par säsonger hade 

IFK avancerat från division fyra till division två, som i bör-

jan på 70-talet var landets näst högsta serie, nuvarande 

Superettan.

De andra fyra var Claes Melin, Bengt-Olof Rydell, Dan 

Granqvist och Pär Andersson.

Magnus som föddes 1953 var yngst i kvintetten och han 

fick göra A-lagsdebut redan som 16-åring. 

Det blev många matcher i A-laget där han spelade fram 

till 1982. Och det blev många mål…

Många minns hans högerkanon, ett fruktansvärt hårt 

skott som ofta jämfördes med Gunnar Nordahls. Magnus 

kollokompisar minns än idag när han sju år gammal sköt 

isönder målställningen i Magnarp. 

Gamle IFK-legendaren Lennart Persson berättade ofta 

om Magnus skott från halva planen på Rambergsvallen 

i Göteborg mot Häcken, ett mål som räddade IFK kvar i 

serien. Magnus gjorde också ett avgörande mål i kvalmat-

chen på Olympia i Helsingborg 1974 som betydde avance-

mang till näst högsta serien.

Och väl där kom IFK Göteborg till Österås två år i rad 

med stjärnor som Ove Kindvall Björn Nordqvist och Tor-

björn Nilsson. 5000 på läktarna. På presskonferensen 

efteråt stod legendariske lagledaren i IFK Göteborg P-O 

Johansson och drömde: Tänk om vi haft Hässleholms 

nummer 10!

Nummer 10 var Magnus Eek och han hade överglänst 

Göteborgs superstjärnor.

Efter karriären har Magnus fortsatt följa IFK, hans son 

David spelade många pojk- och juniorlandskamper och var 

precis som pappa Magnus bofast i IFK:s A-lag i många år.

Även efter Davids karriär har Magnus varit en trogen gäst 

på Österås läktare när IFK spelat hemma och när det är 

dags för hemmapremiär om tre månader så står Magnus 

stol tom.

Vi är många som kommer att sakna dig Magnus.

Lennart Månsson

MAGNUS EEK 
HAR LÄMNAT OSS

När IFK mötte IFK Göteborg på Österås inför 5000 
åskådare var Magnus bäst på plan, här i duell med 
Conny Karlsson
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– Vi stöder ungdomen

OMRÅDESSKYDD FÖR
BYGGNADER • DJUR • MARK • EGENDOM 

www.transnaval.se

Söker ni logistiklokaler?

HIBAB renoverar hyresledig 

terminal på Helsingborgsvägen 14 

i Hässleholm. Klart hösten 2020

248x88
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UNGDOMS-
SIDOR 21-27

Foto: Lennart M
ånsson

TROR PÅ FRAMTIDEN – DÄRFÖR SATSAR VI PÅ IFKS UNGDOMAR

Vilket tillslag på bollen

Det här är Yaha Mohammed, 10 år.
Yaha är en av IFK Hässleholms 
ungdomslirare.
På nästkommande sidor kan du läsa 
om de olika ungdomslagen, de yngsta 
och de lite äldre - och så juniorerna. Och 
vi skall inte glömma alla våra duktiga 
ledare som utvecklar ungdomarna 
till skolade fotbollsspelare och goda 
samhällsmedborgare.
Du kan också läsa om att IFK planerar att 
starta en fotbollsakademi 2021.

Och så glöm inte bollkul för de allra yngsta 
som tränar varje söndag i Läredaskolans 
gympahall, bollkul arrangeras i samarbete 
med FC Hässleholm.

Vill du börja spela fotboll i IFK så ringer du 
Jonas Enetjärn 0706/339450 eller Fredric 
Hermansson 0706/306042.

www.elljusteknik.se
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NOLLSEXORNA
AIK, DIF, BP och Hammarby… Malmö FF, Helsingborgs IF - och IFK Hässleholm. Där har ni dom sju lagen som 
representerar Sverige i den prestigefyllda KB-cupen i Köpenhamn, eller KB Elite Quatro Cup som den heter 
med FC Köpenhamn som arrangör. Sju lag från Sverige, Danmark och Norge, samt tre lag från Finland, där alla 
24 lag är in i Norden bra. Magnus Jönssons, Daniel Flinks och Martin Nilssons pojkar tillhör som bekant eliten i 
Skandinavien. En av lirarna, Ali Reza Nasari, född 2007, har i vinter varit ute på ett extraordinärt äventyr då han 
under en helg var inbjuden att träna med Danmarks bästa lags akademi, FC Midtjyllands.

Foto: Lennart M
ånsson

TROR PÅ FRAMTIDEN – DÄRFÖR SATSAR VI PÅ IFKS UNGDOMAR

Martin ”Pudding” Nilsson
med en kopp kaffe.

Alireza Nasari tränade med FC Midtjylland Zidane Sala

Gustav Persson Santiago Bejric Marcus Carlsson

Är du arbetssökande?
 
Vi finns med kontor i Hässleholm, Kristianstad, 
Osby och Knislinge.
 
Tveka inte kontakta våra lokala kontaktperson, 
så hjälper vi dig:
 

Emma-Sofie Hedman 
0769-46 99 13
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NOLLNIORNA
IFK:s pojkar födda 2009 mötte VMA på Österås konstgräs en söndag i februari. Det var mössa på i februari-
kylan, men grabbarna sprang sig snabbt varma, förstärkta med några 08:or och några födda 2010. Trots det-
ta fick ledarna Jonas Enetjärn och Marko Schmidt och deras lirare inkassera en förlust, men resultatet har 
inget betydelse, alla som var där såg att här fanns många talanger som kommer att blomma ut när blivit6 
några år äldre och fått en fin fotbollsutbildning. Pojkarna kommer i år att få spela i en lokal serie för pojkar 
födda 2009.

Ludvig Hägneryd, tungan rätt i mun

Foto: Lennart M
ånsson

TROR PÅ FRAMTIDEN – DÄRFÖR SATSAR VI PÅ IFKS UNGDOMAR

Yaha Mohammed Oliver Schmidt & Emir Dibrani Oliver Schmidt

Biran Habash
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VARDAGAR 9-18 LÖRDAGAR 9-13
0451-38 85 00  |  OKVÄGEN 6, HÄSSLEHOLM

STOBY MÅLERI LOGOTYP , CMYK (PMS 294 +130)

5 liter

549kr
3 liter 449kr

Vi vet vad ditt hus behöver för att må bra, 
och vilka produkter som krävs!

Vi kan ordna både hemleverans 
och avhämtning utanför butiken!

DAGS ATT GE HUSET KÄRLEK!

Sveriges bäst 
säljande butik 
av Grön-Fri!

VI STÖTTAR 
LOKAL IDROTT! 

Vi har alla tillbehör för att vårstäda 
både hus och utomhusytor!

Vid grön påväxt Vid grön påväxt 
på utomhusytor!på utomhusytor!

ELVOR & TOLVOR
Det är full fart i Qpoolen,. Sveriges finaste idrottshall, en tisdagskväll i mars. Tjugotalet pojkar spelar ”tvåmål” 
och anfallen avlöser varandra. Det är IFK:s duktiga pojkar födda 2011 och 2012 som tränar och en av ledarna 
agerar domare. På läktaren sitter de andra ledarna Ken Linde, Jonas Modén och Magnus Nilsson och följer 
utvecklingen. På hallgolvet sitter MFF-målvakten Johan Dahlin med sin dotter, sonen är en av lirarna på plan. 
Inget snack om att det finns många talanger i detta gäng.

TROR PÅ FRAMTIDEN – DÄRFÖR SATSAR VI PÅ IFKS UNGDOMAR

Mustafa dribblar bort Karim och Måns.

Baron skjuter förbi Omar.

Endrit har full kontroll. Ken Linde snackar med MFF-målvakten Johan Dahlin.

Mio nickar.

Emanuel stormar fram.

Oliver och Albin leker ”gömma boll”.



25IFK Hässleholm

POJKAR FJORTON
När de mindre pojkarna i IFK samlas på söndagsmorgnarna i Läredaskolans idrottshall är det lek med bollen 
som gäller. Pojkarna är födda 2014 och ledarna Emil Virack och Simon Almqvist ser till att pågarna har roligt. 
Skottövningar, passningsövningar och spel där man gör mål i små målburar är det som gäller, men plötsligt är 
det en kille som tycker att det är roligare att plocka av sig gympaskorna och kasta upp dom i luften gång på gång 
och då glömmer han för en stund kompisarna. Precis så skall det vara, fotboll för de minsta skall vara lek…

VARDAGAR 9-18 LÖRDAGAR 9-13
0451-38 85 00  |  OKVÄGEN 6, HÄSSLEHOLM

STOBY MÅLERI LOGOTYP , CMYK (PMS 294 +130)

5 liter

549kr
3 liter 449kr

Vi vet vad ditt hus behöver för att må bra, 
och vilka produkter som krävs!

Vi kan ordna både hemleverans 
och avhämtning utanför butiken!

DAGS ATT GE HUSET KÄRLEK!

Sveriges bäst 
säljande butik 
av Grön-Fri!

VI STÖTTAR 
LOKAL IDROTT! 

Vi har alla tillbehör för att vårstäda 
både hus och utomhusytor!

Vid grön påväxt Vid grön påväxt 
på utomhusytor!på utomhusytor!

TROR PÅ FRAMTIDEN – DÄRFÖR SATSAR VI PÅ IFKS UNGDOMAR

Albin , Kevin, Jacob och AdelJacob

Tage

Kevin

Emil Virack och hans grabbar

Kevin dundrar in bollen i mål.
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TROR PÅ FRAMTIDEN – DÄRFÖR SATSAR VI PÅ IFKS UNGDOMAR

HNB AB
Vinslöv

Kent-Olle Johansson

JUNIORERNA
Juniorerna eller U19 som de numera kallas, är i år en stor grupp med drygt 30 pojkar. De flesta juniorerna finns 
i A-truppen och det är pojkar födda 2002, 2003 och 2004 som utgör stommen i nya tränarparet Daniel Nilsson 
och Bastian Sandbergs intressanta trupp. Till sin hjälp har duon rutinerade ledarrävar som Johnny Dahlqvist, 
Krister Persson och Adimir Culum. Laget kommer att ställa upp med två lag i juniorserien div 1 Skåne och div 
2 Skåne. Bilderna nedan är från träningsmatchen mellan IFK Hässleholm och Kristianstad FC, en fartfylld till-
ställning mellan två bra lag.

Foto: Lennart M
ånsson

Max Persson

Bastian Sandberg och Daniel Nilsson tränar U19.

Teo Helm

Max BoyeElias Olsson
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WRE
Wetterströms Rostskyddsentreprenad

Påbrovägen 18 · 281 46 TORMESTORP

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

TROR PÅ FRAMTIDEN – DÄRFÖR SATSAR VI PÅ IFKS UNGDOMAR

Chadie Hotait var målvaktstränare för IFK:s 

A-lagsmålvakter i fjol.

I år tränar Chadie ALLA målvakterna i IFK.

-Ja, ett jättekul projekt där jag har olika ål-

dersgrupper olika dagar och här finns jätte-

många talanger att förädla, berättar Chadie, 

nyss fyllda 30 år. 

Vissa dagar tränar jag bara ungdomsmål-

vakter, en del dagar blandas U19-keepers med 

ungdomar och ibland kombinerar jag U19 med 

A-lagets målvakter.

-Här finns en massa råämnen som får sin 

skolning på våra träningar, men det finns även 

många som redan är bra skolade, förklarar 

Chaddie.

IFK har de senaste åren fostrat många bra 

målvakter, i höstas försvann en stor talang till 

Allsvenskan när Alexander Nilsson signade 

Helsingborgs IF och omedelbart steg två andra 

egna produkter steg fram, Carl Lundahl Pers-

son, 19 år och Jakob Holmberg, 17 år.

Därunder kommer Jonathan Jansen, Gabbe 

Gagzis, Granit Gurti, Amer Humeide, Casper 

Wester, Felix Persson, Tirian Andersson, Alve 

Lind, Hayan Muhysen med flera.

Sen kan Chadie också tänka sig ta in målvak-

ter från andra klubbar i mån av plats.

CHADIE TRÄNAR ALLA MÅLVAKTER
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STÖD VÅRA SPONSORER

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

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

1480 x 925 mm

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

Medicinsk fotvårdsklinik
               0451-858 60 

 
       Välkommna!

Annika

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

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

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



29IFK Hässleholm

28IFK Hässleholm

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.

www.farozon.se

www.levinsgruppen.se

De ledande mekanik- & elteknikföretagen i region syd

EEUURROOGGOOLLVV  
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i Sösdala 
” Butiken som ger Dig  

 

inspiration 
 

och stora  
 

valmöjligheter” 

 
 
 
 
 
 

Kakel och Badbutiken 

> 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.
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Detta har hänt
Foto: B

ild
b

yran

KAPTEN BLOD

Idag måste en spela-

re som skadas och får 

blod på tröjan omedel-

bart byta tröja, annat 

var det 1989 i VM-kval-

matchen mellan Sve-

rige och England när 

Englands lagkapten 

Terry Butcher blödde. 

Han bandagerades, 

reste sig och spelade 

vidare - och fick smek-

namnet ”Kapten Blod”!

E
de

m
 H

et
ch

el
i

Grattis PG, 80 år!
IFK:s allt-i-allo, P-G Sergmo, fyllde 80 i veckan, säkert stans piggaste 
80-åring? Alla IFK-are faller in i hyllningskören. PG är gubben som alltid rycker 
in när någonting behöver göras; matcharrangemang, korvgrillning, databe-
handling, teknik…
Eller om det gäller att laga en pump för fotbollar, ty det är det PG just är i färd 
med på bilden…
Gubben kan ännu, gubben som en gång var datasnubbe på Ericssons!

Sportlovscupen
Som traditionen bjuder arrangerade IFK Sport-lovscupen i vackra Qpoolen i februari, ett här-ligt arrangemang där pojkarna och flickorna spelar i mixade lag. Kolla bilderna, till vänster ser ni att killen är chanslös när tjejen från Vin-slöv klipper till med en högerkänga och på bilden till höger ser ni en bestämd tjej som fre-dar sitt mål från påhälsning trots att fyra mot-ståndare väntar på att få skjuta bollen i mål.

GUBBDAGIS
Varje fredag är det gubbdagis i IFK:s klubbstuga. Då väller 

det in gubbar i det svarta klubbhuset på Österås där frukos-

ten serveras från 09.30 till 11.30, det kommer alltid mellan 

30 och 40 ”goa gubbar” och stämningen är hög, många har 

lirat i IFK och naturligtvis var det bättre förr. Fotbollshisto-

rierna avlöser varandra, de allra äldsta, Bertil Liljeqvist, 91, 

och Sonje Björck, 89, är dom som drar de bästa historierna, 

medan juniorer som Bengt-Olof Jönsson och Jan Toresson, 

som båda är födda på 50-talet, ligger lågt…
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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

HÄSSLEHOLM, Industrigatan 10

Öppet mån–fre 10–19, lör 10–16 & sön 11–16

ELGIGANTEN PHONE HOUSE, Första Avenyn 2

Öppet mån–fre 10–18 & lör 10–15

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



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

kia.com

Köp till DCT7 
(automat) 
för 9.900 kr

Erbjudandet gäller t.o.m 30/4 2020 eller så långt lagret räcker. Erbjudandet kan ej kombineras med andra företagsavtal eller rabatter. Bränsleförbrukning blandad körning enligt körcykel WLTP: Stonic: 6-6,1 l/100 km, CO2-utsläpp 
137-138 g/km. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel.

Södra Kringelvägen 2. Tel 0451-38 40 00. www.newmanbil.se
Öppet: Försäljning månd-fred 9-18, lörd 10-14. Service/verkstad månd-fred 7-16.30 
Säljare: Urban tel 0451-38 40 05, Emma tel 0451-38 40 06

Newmanbil AB
HässleholmHässleholm

Välkommen till sju sköna år
Alltid 7-års nybilsgaranti med Kia
Körglädje, frikostig utrustning och innovation är egenskaper som 
många förknippar med Kia. Men även kvalitet. Kia har Sveriges längsta 
nybilsgaranti från fabrik, hela sju år. Det är kvalitet på riktigt. 

1.0 T-GDI 120HK ADVANCE PLUS 
REK. CA PRIS FRÅN 206.700 KR

Kampanjpris från: 188.900 kr
KÖP TILL DCT7 (AUTOMAT) FÖR 9.900 KR 

En crossover med sportig och kaxig design, 
generösa utrymmen och säkerhetssystem 
med allt från trötthets varnare till autobroms.


