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När startar fotbollssäsongen 2021?

Alla undrar, ingen vet…

IFKaren skulle distribuerats till er läsare 31 

mars. Nu kommer den istället i er hand 28 

april.

Anledningen är att säsongsstarten senare-

lades en dryg månad på grund av pandemin.

Och när vi nu utkommer har vi ingen aning om 

när vi skall premiärspela.

Säsongen kan starta 2 maj.

Eller 23 maj.

Eller 5 juni.

…eller nån gång i juli. Detta är fyra tänkbara 

scenarier som Svenska Fotbollförbundet gett 

till landets div. 2-klubbar.

Träna, träna, träna - men inga matcher – inte 

ens träningsmatcher är det kärva budskapet 

från Stockholm.

Vi fotbollsälskare håller tummarna att det 

blir premiär inom kort.

Med eller utan publik…

Sverige har ju bland de längsta försäsongerna 

i världen. Både fjolårets, då pandemin bröt ut, 

och årets, har blivit ännu längre än vanligt. I fjol 

spelades en enkelserie, i år har Förbundet lovat 

göra allt för att så inte skall bli fallet 2021. Alla 

klubbar vill ju spela hel serie och är beredda att 

spela massor med mitt-i-veckan-matcher för 

att få ihop programmet.

Naturligtvis är pandemin en fara för fotbollen, 

flera spelare har redan tröttnat, man saknar 

träningsmatcherna. Och man saknar ”tugget” 

i omklädningsrummet eftersom man tvingas 

komma ombytta till träningarna - och sedan 

köra hem och duscha…

Spelare tröttnar, IFK har ett par spelare som 

helt enkelt lagt fotbollsdojorna på hyllan. Last-

gamla? Nä, 25-28 år…

Under vinteruppehållet har det hänt mycket 

i IFK, tio spelare har lämnat A-truppen, 

varav 7-8 ordinarie.

• Tre spelar i år i Hässleholms IF.

• Fyra har lämnat för andra klubbar.

• Tre har lagt av.

In i truppen sex nyförvärv, Osby-pågarna Ham-

pus Rydh och Max Sandberg, Julian Gran-

danowski och Daniel Kardum från Kristianstad 

och så hemvändaren Danny Gunnarsson. 

Och så då målfarlige smålänningen Ivan Da-

nielsson Andanovski från Växjö.

Och fyra duktiga spelare har flyttats upp 

från ungdomslagen.

• Armin Culum, 17 år, född 2003 och fyller 18 

efter serieavslutningen i november.

• Teo Helm och Anton Ornstein, båda födda 

2002, och båda försvarslöften.

• Max Nilsson, 16 år, född 2005, ett jättelöfte 

med IFK Osby som moderklubb.

Så i den 21 man starka truppen är.

• Sju killar födda 2000.

• En född 2001.
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Men varje vecka de senaste månaderna har 

han tränat IFK:s målvakter och han trivs i 

gulsvartrandigt, chefstränare är ju svågern Jo-

han Persson - och det är ju ”Sheriffen” själv 

som står bakom rekryteringen.

-Jag trivs alldeles utmärkt med spelare, trä-

narna och med ledningen i klubben. Och med 

alla andra kärvänliga personer som gör att man 

känner sig välkommen.

Imponerad

Sen är jag imponerad över båda målvakterna 

Carl Lundahl Persson, 20 år, och Jacob Holm-

berg, 18 år.

Carl har ju allt, längden, räckvidden, spelet 

en mot en. Han kommer att gå långt.

-Men jag tror också stenhårt på Jacob. Han 

är betydligt kortare men kompenserar upp det-

ta genom att skära vinklar och spela klokt.

-Både Carl och Jacob är båda väldigt ambi-

tiösa och tar till sig allt, båda har tagit jättekliv 

på bara den korta stund jag varit i IFK, konsta-

terar Johan.

Hur är det då med axelskadan?

-Jotack, bättre och bättre, jag har kört så otroligt 

mycket rehab sedan operationen i höstas, så nu 

är det skönt att jag vid sidan om rehaben även 

kan vara med på träningarna, säger Johan.

JOHAN DAHLIN TILL IFK!

Johan ”Sheriffen” Persson, ny IFK-tränare Ivar Virack, 4 år, en av 30 nya IFKare Max Nilsson, 16 år, född 2005, ny i A-truppen

Johan instruerar Jacob Holmberg 

och Carl Lundahl-Persson

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

• Fem födda 2002.

• En född 2003.

• En född 2005.

Totalt är 15 av 21-mannatruppen födda på 

2000-talet. Smittålder strax under 22 år.

Glädjande är också att nye IFK-tränaren Johan 

Persson fått in ett nytt tungt namn i tränarsta-

ben i Johan Dahlin, MFF:s suveräne målvakt, 

tillika svåger till Johan.

Som målvaktstränare.

Bara att gratta IFK-målvakterna Carl 

Lundahl -Persson, som är vårnumrets profil - 

och Jacob Holmberg.

Även i ungdomsleden händer det mycket.

I IFK:s nystartade Akademi finns nu sju arvode-

rade ungdomstränare, allt för att höja kvalitén.

För en dryg vecka sedan var det den årliga 

knatteinskrivningen - och i år kom det 30 (!) nya 

småttingar, de flesta födda 2016 - och det är 

nytt rekord! 

Och dom nya små lirarna har fått två merite-

rade tränare som tar hand om dom, två gamla 

IFK-spelare, Simon Paulin och Niklas Falk.

Lägg därtill att ungdomsansvarige Jonas 

Enetjärn ett par dagar senare tog hand om 14 

nya 11-åringar…

Oerhört glädjande!

Nu hoppas vi att vaccinationstakten ökar och 

att smittspridningen minskar, då kan det trots 

allt bli ett roligt fotbollsår 2021.

Lennart Månsson

NÄR BÖRJAR VI SPELA?

Johan Dahlin till IFK! 
En rubrik som gav eko i fotbolls-Sverige.
”Men bara som målvaktstränare”, löd underrubriken.
Stjärnkeepern skall självklart fortsätta vakta det ljus-
blå målet så fort han är frisk från sin axelskada.
Johan, som fyller 35 år i år, har kontrakt med MFF 
ytterligare tre säsonger.

-Och jag är snart redo för A-truppen…

För det är ju naturligtvis så att det egna fot-

bollsspelandet i Malmö FF är det viktigaste för 

en heltidsanställd fotbollsspelare.

Flexibla

När Europaspelet kommer igång kan det ju bli 

så att Johan är borta och inte hinner köra mål-

vaktsträningen i IFK.

-Men det är inga större problem, jag och Jo-

han har daglig kontakt och lägger upp vecko-

schema efterhand och vi är båda väldigt flex-

ibla, försäkrar Johan, som bor ett par långa 

utsparkar från Österås idrottsplats.

”Tarzan”

Johan har en lång karriär bakom sig. Det börja-

de hemma i Trollhättan där pappa Stefan ”Tar-

zan” Dahlin, med allsvenska meriter, tränade 

både Johan och brodern Erik. Erik hamnade i 

IFK Göteborg och Johan lämnade Trollhättans 

FK för Åsebro IF i Norge och sedan blev det 

fyra år i Oslo-klubben FK Lyn. Efter utlåning till 

Trelleborgs FF blev det så fem år i Malmö FF, 

innan det bar iväg till Turkiet och Genclerbirligi 

och efter detta äventyr två säsonger FC Mid-

tjylland, sedan kallade MFF igen 2017.

Johan har också hunnit med 24 U21-lands-

kamper och 4 A-landskamper.

Lennart Månsson

BLI MEDLEM I IFKs MÅLKLUBB
Du betalar 10:- för varje mål som IFK gör under säsongen. Dragning i november, fina priser.

Anmäl dig till: kansli@ifkhassleholm.se eller ring 0708-810 108 

Johan och Johan

har roligt ihop
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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

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

Vi kör IFK till bortamatcherna!

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

Gallring är friskvård för skogen!

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

SPELA  FOTBOLL I IFK

KOM MED I IFK-
GEMENSKAPEN !

Vi söker er som vill vara med och forma
framtidens IFK Hässleholm.

Har du administrativa-, praktiska-, ekonomiska-,
 organisatoriska kunskaper eller bara ett 

fotbollsintresse ochkänner att du vill och kan 
hjälpa till med något så tveka inte att höra av er.

NI BEHÖVS I FÖRENINGEN.
ÄVEN SMÅ INSATSER ÄR GULD VÄRDA.

Vi söker i synnerhet en person som skulle kunna
 hjälpa till med kommunikation & sociala medier.
Brinner du för försäljning så finns det alltid plats i 

marknadsgruppen.

Vår akademisatsning behöver någon 
som hjälper till med utbildningsfrågor.

Kontakta Stefan Svensson 0709-174021 
eller Stefan Holmberg 0703-232150

Bästa bostadsaffären 
i Hässleholm?

Fastighetsbyrån i Hässleholm
0451-143 90 / fastighetsbyran.com/hassleholm 

Sugen på att byta bostad? Vi på Fastighetsbyrån  
har koll på bostadsmarknaden i allmänhet och ditt område  

i synnerhet. Vi hjälper dig gärna med dina frågor och  
funderingar kring bostadsmarknaden. Välkommen att  

höra av dig för ett personligt eller digitalt möte.
Vi finns alltid nära till hands.

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

Välkommen till oss på Optimera!

Personligt / Tryggt / Enkelt 

14.995 kr 
Ord. pris 15.995 kr. 

BASILIKA Soffgrupp
3-sits soffa B 184 cm, D 96 cm, H 96 cm. 
2 st fåtöljer B 91 cm, D 75 cm, H 100 cm. 
Konstrotting. Inkl. soffbord 140x80 cm,  
H 69 cm med glasskiva. 

Feels like home

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

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

Design
& layout Trycksaker

Foto: Lennart M
ånsson

Det har hänt en del i div. 2-klubbarna över 
det rekordlånga vinteruppehållet, spelare har 
kommit och gått.

• IFK Berga är stor favorit till seriesegern och 

avancemang till div. 1. Kalmar-laget spe-

lade i ettan förra säsongen och har skaffat 

sig ovärderlig rutin samtidigt som man fått 

tre nya spelare från div. 1-laget Oskarshamn 

samt Joakim Karlsson, Örgryte IS.

• En annan favorit till topplacering är Nosaby 

IF som storsatsat med nyförvärv som Armin 

Aganovic, Karlskrona och Mohammed Ham-

dan,IFK Hässleholm.

• Hässleholms IF bör också tillhöra topplagen 

och har förstärkt med en trio från IFK Häss-

leholm; Theo Ekström, Lukas Johnsson och 

Simon Henningsson och sedan tidigare har 

man många ex-gulsvartrandiga, inte minst 

tränaren Burim Rexhepi som slog igenom i 

IFK redan som 16-åring.

• Växjö-laget Räppe nämndes som en av fa-

voriterna redan i fjol, men en massa skador 

och sjukdomar satte käppar i hjulet, men nu 

har man värvat Karl-Johan Lindblad, Örgryte 

IS och Oliver Gustafson från Öster..

• Karlskrona degraderades från ettan, men 

blekingarna har tappat många spelare och 

ställer upp med ett ungt lag som man spet-

sat med IFK-skyttekungen Mike Andrew (28 

mål 2019) och Filip Nilsson, Mjällby. Och så 

har man Alexander Petersson.

• Malmö-laget Rosengård har förstärkt med 

IFK Malmös skyttekung Ilir Tahiri, 22, vilken 

sköt upp IFK Malmö till ettan i fjol och vann 

skytteligan och man har även förstärkt med 

Kasper Harletun, 17, Trelleborgs FF, vars 

pappa Henrik lirade i IFK allsvenska kvalåret 

1993.

• I Kristianstads FC spelar ex-IFK-aren Linus 

Svensson, Linus är lagkapten i de heloran-

ga. Skyttekungen Kasper Månsson, 18, är 

intressant liksom de nya bröderna Axel och 

Moltas Rydén. Och så har man värvat gamle 

IFK-keepern Calle Lindell, ett kanonförvärv.

• I nykomlingen Sölvesborgs svarta tröja spelar 

Gambias lagkapten, mittbacken Mohammed 

Mbye och där spelar även mittfältssnidaren 

Gustaf Linderoth som spelat i IFK, plus en hel 

del unga spelare från grannklubben Mjällby.

• BK Olympic har fått en kille från Honolulu, 

Hawaii, Giovanni Gloria och Almir Taleto-

vic från Prespa Birlik och tränas av Anders 

Grimberg.

• IFK Karlshamn har fått Joel Enarsson, Karls-

krona och har den store centertanken Karl 

Lindqvist, sonson till Högadals-legenden 

Lars ”Bambis” Lindqvist.

• Asarum har veteranen Henrik Fribrock, 33, 

och fått in Oliver Andersson, Mjällby och 

Sheverinio Blanker från Holland.

• Eslöv har värvat Lukas Wennerberg, Hel-

singborgs IF och målvakten Edwin Hansson, 

Trelleborgs FF och i fjol kom skyttekungen 

Admir Osmancevic från Lunds BK

• Balkan är nykomlingar och har fått en del 

spelare från konkurrerande Malmö-klubbar 

och så Lucas Alm, Österlen.

• Prespa Birlik är svårtippade, bland annat 

har man lånat in fyra spelare från div. 1-laget 

Lunds BK.

• Och så då IFK som tappat tio spelare varav 

7-8 startspelare med Albin Nilsson i spetsen. 

Har fått in några äldre, rutinerade och fram-

förallt flyttat upp en del unga spelare. Har 15 

spelare födda på 2000-talet.

HÄNT I DIV. 2 UNDER VINTERN

Isaac Holmberg, en av IFKs målfarliga spelare.

Karl Lindqvist, IFK Karlshamn Mike Andrew spelar i år i Karlskrona

IFK-mittbacken
Isak OlssonCalle Lindell nu i FC Kristianstads mål

Theo Ekström nu 
i Hässleholms IF

Gustaf Lindroth, Sölvesborg
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VI TACKAR VÅRA
NÄTVERKS-
MEDLEMMAR

ADIDAS

ALDE INTERNATIONAL

AVT TRANSPORT

BALLINGSLÖV

BERGKVARA BUSS

BILCENTRUM

BMS

CARLSONS ISOLERING

CITYGROSS

COOP EXTRA

ESTRIDS

enRival

EXAKTA CREATIVE

FINJA

FLEXILAST

FRANSSONS BYGG

HANDELSBANKEN

HIBAB

HNB AB

HÄSSLEHOLM MILJÖ 

ICA KVANTUM

ICA MAXI

INTERSPORT

JINERT

JSB - JOHN SVENSSON BYGG

KLINGSTRÖMS PLÅT

LÄNSFÖRSÄKRINGAR

MAGASINERA

MELLBY GÅRD

MOULDEX

NEWMANBIL

NORRA SKÅNE

NORRVIDINGE

OPTIMERA 

PAN ENTREPRENAD

PMR TELECENTER

REFORMHUS

SPARBANKEN GÖINGE

SPARBANKEN SKÅNE

STATT

STOBY

SVENSK UPPDRAGSUTBILDNING

SWEBEND

SYDVED

VINSLÖVS FRITIDSCENTER

WIKAN PERSONAL

Men Peter och hans hustru Anita ville egentligen 

inte bli entreprenörer.

-Vi är båda uppväxta i familjer som drev företag 

och vi såg att våra föräldrar jobbade dag som 

natt.

Men 2013 förändrades allt.

Peter jobbade som VD och teknisk chef på 

Roundo i Hässleholm, ett företag som tillver-

kade plåtvalsar och bockningsmaskiner. Ägar-

strukturen, i kombination med ekonomiska pro-

blem, gjorde att Peter hoppade av.

Efter några veckor föddes SweBend - och 

Peter blev den ofrivillige entreprenören…

Startsträckan var kort och konstruktörer, 

montörer, inköpare m.fl. hoppade också av 

Roundo och följde med Peter till SweBend, vil-

ket betydde att kompetensbehovet fylldes om-

gående.

55 miljoner

Och kontakterna fanns ju, så jobben trillade in 

omgående och omsättningen ökade snabbt.

2014 var omsättningen 5 miljoner kronor, 2018 

hade den ökat till 55 miljoner!

Men nu är meningen att den starka tillväxten 

skall plana ut.-Det är inget självändamål att ex-

pandera, vi prioriterar lönsamhet. Sen kan man 

ju aldrig tacka nej till affärer, det är viktigt att vara 

flexibel och rätta sig efter kundbehovet, förklarar 

Peter, som älskar maskiner; - Det är som att leka 

med modelljärnväg på arbetstid och få betalt för 

det, jag älskar mitt jobb…

Mexiko, USA o Taiwan

Idag tillverkas ca 40 maskiner per år åt kunder 

runt hela Världen.

- En typ av maskiner bockar bärande profiler 

till Volvos bussar i Polen och Mexiko, en annan 

maskin producerar gräsklipparblad till John 

Deere i USA, en annan producerar rör som i 

slutändan hamnar i berg och dalbanor över hela 

världen, berättar Peter.

Äldre maskiner

Förutom nytillverkning bygger SweBend om 

och servar äldre maskiner. Mekaniskt är de äld-

re maskinerna funktionella, men styrningen och 

tekniken behöver uppdateras.

- Att renovera är ju dessutom bra för miljön 

och sen utvecklar vi även vår egen programva-

ra. Manöverlådorna hade kablar förr, nu har vi 

utvecklat ett bluetooth-kort och därmed gjort 

manöverlådorna trådlösa.

Idag har vi en enorm begagnatmarknad där vi 

renoverar 40 år gamla maskiner, detta har ökat 

de senaste åren.

Österlen

Peter kommer från natursköna Österlen, han 

föddes och växte upp i Gladsax, där familjen 

bodde granne med Gudrun Schyman, som fort-

farande bor kvar i byn.

När Peter var 18 år hamnade han i Hässle-

holm där han läste två sista åren på 4-årig tek-

nisk utbildning vid välrenommerade HTS, Häss-

leholms Tekniska Skola.

I Göingemetropolen mötte han även kärleken 

och Peter och Anita flyttade ihop redan när Pe-

ter var 21 år. Kärleken håller i sig än idag och nu 

driver han det framgångsrika företaget tillsam-

mans med hustrun Anita som är civilekonom 

och sköter företagets ekonomi. Idag bor paret i 

Attarp, där de tre barnen Marcus, 27, David, 26 

och Amanda 24 år, har växt upp.

90 övernattningar

Efter utbildningen vid HTS blev det först värn-

plikt och därefter omgående anställning vid 

Roundo där han stannade i åtta år innan karri-

ären fortsatte på Industrikonstruktioner, seder-

mera Sigma. Efter ett kort mellanspel på EFTEC 

(Dinols robotanläggningar) kom han tillbaka till 

Roundo 2001.

Under många år har Peter rest mycket, det 

har varit många och långa resor till Asien, Syd-

amerika, USA o Australien!

-På senare år upp mot 80 övernattningar varje 

år, sen kom pandemin i fjol och allt förändrades, 

nästan inga resor alls…

IFK 

1999 föddes kärleken till IFK Hässleholm.

-Vår äldste son Marcus skulle börja spela fot-

boll och han skrevs in i IFK och eftersom be-

hovet av ledare var stort så blev jag en av fem 

ledare för åldersgruppen för pojkar födda 1993. 

Jag hade elva underbara år tillsammans med 

mina ledarkollegor Roger Fredriksson, Mika-

el Östberg, Kent Johannesson och sedermera 

även min namne Peter Nilsson. 

-Gruppen var väldigt framgångsrik och 

samman svetsad och vi vann mycket genom 

åren. Vi vann de flesta cuper som vi ställde upp 

i, utom Gothia Cup. Ofta mötte vi lag där grab-

barna var ett år äldre, men vi vann ändå. 

-Och vi levererade. Åtta av pojkarna från P93 

har någon gång spelat i IFK:s A-lag, många i fle-

ra år, det måste man vara nöjd med. Och roligt 

hade vi, varje år hade vi träningsläger i Hörja 

och dessa läger var oerhört uppskattat och ett 

minne för livet för alla pojkarna...

Sponsor

Peter ser många av IFK:s A-lagsmatcher när 

inte coronan sätter stopp, det blev lite si och så 

2020.

-Jag går ner till Österås så ofta jag kan och 

håller kontakten med min gamla klubb, förklarar 

Peter som sedan många år tillbaka är en av IFKs 

viktiga sponsorer. 

Varför sponsrar du IFK?

—Jag tycker det är jätteroligt med fotboll och 

jag tycker att vi bör ha ett elitlag i stan, minst 

division 1, men helst Superettan. Men den all-

ra största anledningen att jag sponsrar är ju att 

IFK har en bra verksamhet och tar hand om en 

massa ungdomar och ger dom en meningsfylld 

sysselsättning.

-Och så tycker jag det är jättekul att IFKs nye 

tränare är en av gammal gulsvart spelare; Johan 

”Sheriffen” Persson. Jag hoppas att Johan så 

småningom skall kunna uppfylla drömmarna om 

spel i en högre serie, avslutar Peter.

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 jättelika plåtvalsningsmaskinen står leveransklar på verkstadsgolvet. Peter Nilsson, 54 år, 

SweBends VD, ser med rätta stolt ut när han berättar att den nio meter långa och 250 ton tunga ma-

skinen som skall levereras till Taiwan, den största som någonsin tillverkats i Sverige. Och Peter har 

på bara några år byggt upp ett framgångsrikt företag som enligt facktidningen Dagens Industri är 

”ett etablerat världsföretag i en smal nisch”.

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

DEN OFRIVILLIGE ENTREPRENÖREN
”Ett etablerat världsföretag 
i en smal nisch”

Peter Nilsson, SweBends VD, 

framför den nio meter långa och 

250 ton tunga maskinen som 

skall levereras till Taiwan.
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Sponsor

Peter ser många av IFK:s A-lagsmatcher när 
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-Jag går ner till Österås så ofta jag kan och 
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småningom skall kunna uppfylla drömmarna om 

spel i en högre serie, avslutar Peter.

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 jättelika plåtvalsningsmaskinen står leveransklar på verkstadsgolvet. Peter Nilsson, 54 år, 

SweBends VD, ser med rätta stolt ut när han berättar att den nio meter långa och 250 ton tunga ma-

skinen som skall levereras till Taiwan, den största som någonsin tillverkats i Sverige. Och Peter har 

på bara några år byggt upp ett framgångsrikt företag som enligt facktidningen Dagens Industri är 

”ett etablerat världsföretag i en smal nisch”.

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

DEN OFRIVILLIGE ENTREPRENÖREN
”Ett etablerat världsföretag 
i en smal nisch”

Peter Nilsson, SweBends VD, 

framför den nio meter långa och 

250 ton tunga maskinen som 

skall levereras till Taiwan.
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Nyförvärv 1
Ivan Danielsson-Andanovski, 22 år, är en målfarlig smålänning 

från Växjö, fotbollsfostrad i Östers IF och IFK Värnamo och den 

ende i truppen som inte kommer från närområdet. Ivan som 

också hunnit med en tid i Osby där han gick på Jonas Therns 

Calcio och lirade i IFK Osby.

-Jag var 15-16 år när jag spelade i Osby och om jag minns 

rätt gjorde jag elva mål den säsongen…

Efter att Ivan öst in mål i IFK Värnamos U19-lag 2018, 

26 mål på 21 matcher blev han utlånad till Gnosjö och 

Nässjö, innan han i fjol gick över till Älmeboda/Lin-

neryd.

-I fjolårets enkelserie spelade jag 12 matcher 

och gjorde 8 mål, bland annat tre på Öster-

ås, ett mot Hässleholms IF och två mot IFK, 

skrattar Ivan.

Nu har han alltså skjutit in sig på Österås 

och förhoppningen är ju att han skall fort-

sätta näta i den gulsvarta tröjan.

Ivan jobbar halvtid som skolmåltids-

distributör i familjens företag hemma i 

Växjö.

Förlängda kontrakt
Flera av de egna nyckelspelare har förlängt sina kontrakt som nu gäller ytterligare några år, 

vilket är mycket glädjande och ger tränarna arbetsro. Spelarna är unga och oerhört viktiga 

för IFK de närmaste åren.

• Isak Orajärvi, född 2000, har spelat alla matcher de senaste två säsongerna.

• Elliot Nilsson, född 2000, debuterade i A-laget redan som 15-åring.

• Victor Holmberg, född 2002, har också tillhört A-truppen de två senaste säsongerna.

• Carl Lundahl Persson, född 2000, målvakt som är detta numrets profil.

NYA SPELARE I IFK

Uppflyttad 1
Armin Culum, 17 år, är den store lille liraren som 

varit IFK-are sen barnsben. Han har alltid dragit 

blickarna till sig på grund av sin fina teknik och 

blick för spelet.

I fjol blev han kallad till landslagsläger i 

Stockholm, men någon landskamp har han inte 

gjort - ännu…

-Målet för 2021  är att försöka få så mycket 

speltid som möjligt och att ta en startplats.

-Jag vet att det blir tufft, men jag kommer att 

jobba hårt för att bli bofast i startelvan.

Uppflyttad 2
Anton Ornstein, 19 år, har bara lirat i IFK i tre 

år - nu får han chansen i A-truppen.

Anton har bott i Playa I´ngles i Spanien i hela 

sitt liv, 2018 flyttade han ”hem” till Sverige och 

IFK. Anton när back.

-Jag spelade i CD Maspalomas och jag 

minns när jag avgjorde mot Las Palmas, 1-0 

i sista spelminuten, minns Anton som tar stu-

denten om några veckor.

Om man skall tolka Antons favoritlag så är 

han en riktig lirare, Barcelona och Manchester 

City…

Uppflyttad 3
Teo Helm, 18, började spela i IFK som liten 

knatte - nu lyfts han upp i A-truppen!

-Jag är oerhört motiverad och har fått ny 

energi av att bli uppflyttad, kul med en tränare 

som bryr sig och som hjälper en. Teo är back.

-Min främsta egenskaper är att jag aldrig ger 

upp, hittills tre inhopp i A-laget, det första 2019. 

-Mitt bästa fotbollsminne var när vi slogs 

ut Malmö FF i DM för ett par år sedan, då var 

det glädje på Österås, säger Teo, som stude-

rar ekonomi och som tar studenten om några 

veckor.

Uppflyttade 4
Max Nilsson, 16 år, är en kille som är född 2005 

och det var länge sedan IFK flyttade upp en så 

ung spelare i A-truppen.

Max är en oblyg mittfältare som kom från 

IFK Osby för ett drygt år sedan och i fjol hann 

han (och Victor Ahlgren) med att imponera i en 

turnering med IFK:s 05:or mötte Djurgården, 

BK Häcken, IFK Norrköping samt IFK Göte-

borg och mot IFK Norrköping vände man 0-3 

till 4-3… 

05:orna besegrade även Malmö FF nere i 

Malmö med 3-2.

Nyförvärv 6
Daniel Kardum, 30 år, som skall till-

föra rutin i IFK:s unga lag.

Tre år i VMA (60/5), två år i Osby 

(35/15), tre i Nosaby IF (55/13) och 

så  en säsong i FC Kristianstad 

(18/2) i div. 1, Daniel är 180 cm och 

väger 79 kg, uppger han själv, så 

vi skall nog inte lita på FC Kristian-

stads uppgifter från 2019 då man 

uppger att Daniel mätte 176 cm och 

vägde 68 kg…

I så fall hoppas vi det är muskler 

de där elva extrakilon…

Nyförvärv 5
Julian Grozdanovski, 29 år, är boll-

trollaren som ska göra många poäng 

i IFK.

Julian har lirat i ettan, tvåan och 

trean, för Nosaby IF, 106 matcher 

och 26 mål, Sölvesborg (18/3), Karls-

krona (44/5) och FC Kristianstad i div. 

1, (18/2).

-Mina styrkor är min snabbhet och 

mitt poängspel och jag spelar helst 

ytter i ett tremannaanfall, då brukar 

det gå bra, förklarar Julian, som sik-

tar på 20 poäng, 7 mål och 13 assist.

Nyförvärv 2
Danny Gunnarsson, 29 år, har åter-

vänt till fadershuset - och dessutom 

blivit lagkapten.

Danny kom till IFK som väldigt 

ung och dåvarande tränaren Bosse 

Nilsson gav unge Danny chansen i 

A-truppen 2012 - och han tog den.

Sen var han ordinarie i sju år, men 

inför säsongen 2019 ville han prova 

på spel i FC Kristianstad i div. 1.

-Härligt vara tillbaka i IFK, berät-

tar Danny, som hittills har spelat 188 

A-matcher och gjort 16 mål i IFK-tröjan.

Nyförvärv 4
Max Sandberg, 26 år, är en klurig yt-

ter med IFK Osby som moderklubb 

och som kommer från Nosaby IF.

I Nosaby spelade Max 57 match-

er och gjorde 13 mål under tre år. 

I fjol öste Max in mål under försä-

songen,14 mål, fler än skyttekung-

arna Grahm/Wedenell.

Max ska försöka hitta rätt med mål-

skytten igen i den IFK-tröjan.

-Jag gjorde två mål på IFK hem-

ma i Osby, vi vann med 3-1 - för att 

sedan förlora med 0-4 på Österås…

Nyförvärv 3
Hampus Rydh, 25 år, försvarsklippa 

spelade ordinarie i moderklubben 

Sibbhults IF redan som 15-åring.

Två år senare värvades han till IFK 

Osby där han stannade tre säsonger, 

därefter blev det Nosaby - där han 

var ordinarie i fem säsongerna och 

spelade102 matcher och gjorde 6 

mål.

-Jag väljer IFK för att jag tror att vi 

kan ta ett steg till och då får vi spela 

div. 1-fotboll. Här finns tradition och 

historia, menar Hampus.

Foto: Lennart M
ånsson

RENAULT CLIO 
E-TECH HYBRID 
ELLER BENSIN

privatleasing från

1 990 kr/mån*

inkl 3 års service & 3 mån leasingskydd

oavsett om du väljer clio hybrid eller bensin får du en bil med 
senaste tekniken, designen och körglädjen. vilken clio passar dig?

renault.se

*gäller privatleasing av en ny renault clio t.o.m. 31/5 2021. kostnad 
varierar beroende på version. renault relax privatleasing inkl 3 års 
service: 0 kr kontant, 36 mån, rörlig ränta per jan-21 (stibor 90 dgr), 
garanterat restvärde. inga uppläggnings- eller aviavgifter. kostnad 
för rabatterad renault försäkring tillkommer. körsträcka 10 000 km/
år inkl. service. 3 mån fritt privatleasingskydd ingår för privatpers. 
18–63 år. bränsleförbr. blandad körning, renault clio: 4,4–5,8 l/100 
km, co2-utsläpp 99–131 g/km (wltp). extrautr. kan påverka förbr. 
och co2. reservation för feltryck. bilar på bild är extrautrustade.

Kontakta bilförsäljningen:
Hässleholm  010-1670820 
Markaryd  010-1670830 
Älmhult 010-1670850

Öppet:  Vard 9-18, lör 10-14

Läs mer:
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Ivan Danielsson-Andanovski, 22 år, är en målfarlig smålänning 

från Växjö, fotbollsfostrad i Östers IF och IFK Värnamo och den 

ende i truppen som inte kommer från närområdet. Ivan som 

också hunnit med en tid i Osby där han gick på Jonas Therns 

Calcio och lirade i IFK Osby.

-Jag var 15-16 år när jag spelade i Osby och om jag minns 

rätt gjorde jag elva mål den säsongen…

Efter att Ivan öst in mål i IFK Värnamos U19-lag 2018, 

26 mål på 21 matcher blev han utlånad till Gnosjö och 

Nässjö, innan han i fjol gick över till Älmeboda/Lin-

neryd.

-I fjolårets enkelserie spelade jag 12 matcher 

och gjorde 8 mål, bland annat tre på Öster-

ås, ett mot Hässleholms IF och två mot IFK, 

skrattar Ivan.

Nu har han alltså skjutit in sig på Österås 

och förhoppningen är ju att han skall fort-

sätta näta i den gulsvarta tröjan.

Ivan jobbar halvtid som skolmåltids-

distributör i familjens företag hemma i 

Växjö.

Förlängda kontrakt
Flera av de egna nyckelspelare har förlängt sina kontrakt som nu gäller ytterligare några år, 

vilket är mycket glädjande och ger tränarna arbetsro. Spelarna är unga och oerhört viktiga 

för IFK de närmaste åren.

• Isak Orajärvi, född 2000, har spelat alla matcher de senaste två säsongerna.

• Elliot Nilsson, född 2000, debuterade i A-laget redan som 15-åring.

• Victor Holmberg, född 2002, har också tillhört A-truppen de två senaste säsongerna.

• Carl Lundahl Persson, född 2000, målvakt som är detta numrets profil.

NYA SPELARE I IFK

Uppflyttad 1
Armin Culum, 17 år, är den store lille liraren som 

varit IFK-are sen barnsben. Han har alltid dragit 

blickarna till sig på grund av sin fina teknik och 

blick för spelet.

I fjol blev han kallad till landslagsläger i 

Stockholm, men någon landskamp har han inte 

gjort - ännu…

-Målet för 2021  är att försöka få så mycket 

speltid som möjligt och att ta en startplats.

-Jag vet att det blir tufft, men jag kommer att 

jobba hårt för att bli bofast i startelvan.

Uppflyttad 2
Anton Ornstein, 19 år, har bara lirat i IFK i tre 

år - nu får han chansen i A-truppen.

Anton har bott i Playa I´ngles i Spanien i hela 

sitt liv, 2018 flyttade han ”hem” till Sverige och 

IFK. Anton när back.

-Jag spelade i CD Maspalomas och jag 

minns när jag avgjorde mot Las Palmas, 1-0 

i sista spelminuten, minns Anton som tar stu-

denten om några veckor.

Om man skall tolka Antons favoritlag så är 

han en riktig lirare, Barcelona och Manchester 

City…

Uppflyttad 3
Teo Helm, 18, började spela i IFK som liten 

knatte - nu lyfts han upp i A-truppen!

-Jag är oerhört motiverad och har fått ny 

energi av att bli uppflyttad, kul med en tränare 

som bryr sig och som hjälper en. Teo är back.

-Min främsta egenskaper är att jag aldrig ger 

upp, hittills tre inhopp i A-laget, det första 2019. 

-Mitt bästa fotbollsminne var när vi slogs 

ut Malmö FF i DM för ett par år sedan, då var 

det glädje på Österås, säger Teo, som stude-

rar ekonomi och som tar studenten om några 

veckor.

Uppflyttade 4
Max Nilsson, 16 år, är en kille som är född 2005 

och det var länge sedan IFK flyttade upp en så 

ung spelare i A-truppen.

Max är en oblyg mittfältare som kom från 

IFK Osby för ett drygt år sedan och i fjol hann 

han (och Victor Ahlgren) med att imponera i en 

turnering med IFK:s 05:or mötte Djurgården, 

BK Häcken, IFK Norrköping samt IFK Göte-

borg och mot IFK Norrköping vände man 0-3 

till 4-3… 

05:orna besegrade även Malmö FF nere i 

Malmö med 3-2.

Nyförvärv 6
Daniel Kardum, 30 år, som skall till-

föra rutin i IFK:s unga lag.

Tre år i VMA (60/5), två år i Osby 

(35/15), tre i Nosaby IF (55/13) och 

så  en säsong i FC Kristianstad 

(18/2) i div. 1, Daniel är 180 cm och 

väger 79 kg, uppger han själv, så 

vi skall nog inte lita på FC Kristian-

stads uppgifter från 2019 då man 

uppger att Daniel mätte 176 cm och 

vägde 68 kg…

I så fall hoppas vi det är muskler 

de där elva extrakilon…

Nyförvärv 5
Julian Grozdanovski, 29 år, är boll-

trollaren som ska göra många poäng 

i IFK.

Julian har lirat i ettan, tvåan och 

trean, för Nosaby IF, 106 matcher 

och 26 mål, Sölvesborg (18/3), Karls-

krona (44/5) och FC Kristianstad i div. 

1, (18/2).

-Mina styrkor är min snabbhet och 

mitt poängspel och jag spelar helst 

ytter i ett tremannaanfall, då brukar 

det gå bra, förklarar Julian, som sik-

tar på 20 poäng, 7 mål och 13 assist.

Nyförvärv 2
Danny Gunnarsson, 29 år, har åter-

vänt till fadershuset - och dessutom 

blivit lagkapten.

Danny kom till IFK som väldigt 

ung och dåvarande tränaren Bosse 

Nilsson gav unge Danny chansen i 

A-truppen 2012 - och han tog den.

Sen var han ordinarie i sju år, men 

inför säsongen 2019 ville han prova 

på spel i FC Kristianstad i div. 1.

-Härligt vara tillbaka i IFK, berät-

tar Danny, som hittills har spelat 188 

A-matcher och gjort 16 mål i IFK-tröjan.

Nyförvärv 4
Max Sandberg, 26 år, är en klurig yt-

ter med IFK Osby som moderklubb 

och som kommer från Nosaby IF.

I Nosaby spelade Max 57 match-

er och gjorde 13 mål under tre år. 

I fjol öste Max in mål under försä-

songen,14 mål, fler än skyttekung-

arna Grahm/Wedenell.

Max ska försöka hitta rätt med mål-

skytten igen i den IFK-tröjan.

-Jag gjorde två mål på IFK hem-

ma i Osby, vi vann med 3-1 - för att 

sedan förlora med 0-4 på Österås…

Nyförvärv 3
Hampus Rydh, 25 år, försvarsklippa 

spelade ordinarie i moderklubben 

Sibbhults IF redan som 15-åring.

Två år senare värvades han till IFK 

Osby där han stannade tre säsonger, 

därefter blev det Nosaby - där han 

var ordinarie i fem säsongerna och 

spelade102 matcher och gjorde 6 

mål.

-Jag väljer IFK för att jag tror att vi 

kan ta ett steg till och då får vi spela 

div. 1-fotboll. Här finns tradition och 

historia, menar Hampus.

Foto: Lennart M
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Höstkampanj
I höst erbjuder vi lägre priser med Flex 
Privatleasing eller tillbehörscheck vid köp av 
ny bil. Dessutom 1,99% ränta med Toyota Flex Billån.

Kampanjränta 

1,99%*
Erbjudandet Flex Privatleasing gäller på ny bil t.o.m. 31/12-
20. Tillbehörscheck endast privatpers. och kan ej kombi. 
avtal eller Privatleasing, gäller köp ny bil t.o.m. 31/12-20. 
*Flex Billån 1,99% rörlig ränta gäller köp ny bil t.o.m. 30/11-
20 med Försäkring (LF/Toyota). Avi- och uppläggningskost. 
tillkommer & max kontraktstid 36 mån. Reservation tryckfel.

Köp din hemförsäkring på lansforsakringar.se och 
bli en av Sveriges nöjdaste kunder du med.

I år kommer nästan en halv miljon 
svenskar utsättas för ID-stöld. Se till 
att ha hemförsäkringen på plats.

PROFILEN CARL

När Carl Lundahl Persson började spela fot-
boll i Bälinge IF var han utespelare och det 
fortsatte han med i Önnestads BoIF - men så 
en dag saknade laget en målvakt och Carl 
ställde sig mellan stolparna.

Några veckor senare mötte Önnestad IFK 

Hässleholms duktiga 14-åringar och de 

gulsvartrandiga vann med minst 10-0, det blev 

i alla fall tvåsiffrigt…

IFK-tränaren Conny Olsson fick kännedom 

om att familjen Persson skulle flytta till Hässle-

holm och resten är historia, både Carl och pap-

pa Tomas blev IFKare, Carl målvakt och Tomas 

hamnade i styrelsen…

Carl blev målvakt för pojkar födda 2000 som 

hade för vana att vinna nästan alla matcher och 

sen blev det juniorlaget och sen blev det A-la-

get…

Debut 2017
Carl fick redan 2017 debutera både i serien 

och i Svenska Cupen, mot Kvarnby respektive 

Hittarp.

Men det blev ändå några års bänknötande 

bakom Alexander Nilsson.

-Ja, Alex var jättebra och han var inte lätt att 

peta, men när Alex skulle ta studenten fick jag 

sitta på bänken första gången, bakom Krenar 

Ejupi, berättar Carl.

I fjol spelade Alex i Helsingborgs IF och All-

svenskan - och Carl vaktade IFK-målet i alla 

matcher, låt vara att det var en enkelserie…

Numera är Carl given förstekeeper!

Många 00:or
När Carl kom till IFK blev han bästis med Elliot 

Nilsson och Amel Crnalic och denna trio häng-

er fortfarande med varandra varje vecka, alla 

tre är med i A-truppen och det är ytterligare tre 

från det duktiga 00-laget i det gulsvartrandiga 

representationslaget; Isak Orajärvi, Isak Ols-

son, Carl Mujaguzi, nästan halva laget…

-Isak, Isak och Carl anlände till IFK året efter 

mig så vi har lirat ihop i många år och känner 

varandra utan och innan, berättar Carl, som var 

liten till växten i de yngre pojklagen, men som 

nu växt till sig.

198 cm
-Jag mäter numera 198 cm i strumplästen och 

det är ingen nackdel när man är målvakt, skrat-

tar Carl, som självklart når högt i höjdduellerna.

Vad är din styrka?
-Jag är väldigt lugn som målvakt och sen gil-

lar jag frilägen, det är nog mina största fördelar 

som målvakt.

Bästa matchen?

– Finalen mot Stockholm när jag stod i Skåne-

lagets mål.

– Sen gjorde jag ett par avgörande rädd-

ningar i derbyt mot Kristianstad i höstas när vi 

vann med 3-2. Det var i slutsekunderna, först 

boxade jag undan bollen, sedan kom dom på 

kanten och spelade snett inåt bakåt och jag 

räddade och därmed tog vi tre viktiga poäng.

Dahlin-beröm
I år har Carl fått en ny målvaktstränare i Johan 

Dahlin, den meriterade MFF-keepern och Jo-

han berömmer Carl:

-Carl har tagit jättekliv bara under den korta 

tid jag funnits med i bilden, han kan bli hur bra 

som helst, han har alla elementen för att bli en 

bra målvakt. 

- Han har storleken, 198 cm, och därmed en 

fantastisk räckvidd - och han är väldigt duktig 

en mot en - och dessutom väldigt ambitiös och 

tar till sig allt, berömmer Johan sin adept.

-Carl kommer med all säkerhet att spela hö-

gre än division 2 i framtiden…

Positionering
Vad har Dahlin betytt för din utveckling?

– Han är en duktig instruktör och han tar sig tid 

att förklara, han har lärt mig grunderna; positio-

nering, grepp och fallteknik. Jag tar till mig allt 

och hoppas jag är en klart bättre målvakt när 

serien drar igång i vår.

– Tidigare hade jag Ola Wendel och han har 

naturligtvis också betytt mycket för min ut-

veckling.

– Sen har jag lärt mig jättemycket av Alexan-

der Nilsson också, vi har ju tränat tillsammans 

Namn: Carl Tomas Lundahl-Persson
Född: 2000-09-13
Längd: 198 cm
Vikt : 93 kg
Civilstånd: Singel
Bor: I Hässleholm
Yrke: Byggarbetare
Bil: Audi A3
Klubbar: Bälinge, Önnestad, IFK

Styrkor: Lugn, frilägen
Favoritlag: Manchester U
Favoritspelare: Alexander Nilsson
Skräckmotståndare: Danny, men han har ingen 
högerfot
Favoritland: Spanien
Favoritmat: Spagetti och köttfärssås
Favoritskådis: Margot Robbie från Australien
Favoritmusik: House
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i många år och trissat och peppat varandra. Vi 

har fortfarande kontakt och jag ser en del av de 

matcher som han står i di rödblåas målbur…

– Jag blir väldigt glad att höra att Johan tror 

på mig, jag satsar stenhårt på att komma vi-

dare, jag vill så småningom kunna försörja 

mig på min fotboll och det kommer jag inte att 

kunna göra i IFK, säger den lovande keepern 

som nyss signade ett nytt treårskontrakt med 

gulsvart.

– Och det målet når man inte utan hårt ar-

bete, det gäller att jobba, jobba, jobba… Varje 

minut, på varje träning.

Byggjobbare
Men där är inte Carl idag. I fjol somras tog han 

studenten och det blev en paus från studierna.

-Just nu jobbar jag som byggarbetare vid 

byggföretagen Estrids och trivs jättebra. Klart 

att det är kallt om man jobbar ute när det är 

vinter och dåligt väder och det är inte så kul att 

stå på ett kallt plåttak när det snöar eller regnar 

småspik, i vintras förfrös jag ett av mina fingrar 

och jag har ännu inte återfått full känsel…

Men vi jobbar ju inomhus också, just nu är 

jag på Ahlsells och snickrar innerväggar och 

mycket av tiden sedan jag började i höstas har 

varit vid TransNavals nybygge i Stoby, en stor 

lagerbyggnad som just färdigställts.

Lennart Månsson

”JAG ÄR VÄLDIGT LUGN SOM MÅLVAKT OCH SEN GILLAR JAG FRILÄGEN”

Johan Dahlin och Carl
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Armin Culum, 17 år 

Studerande, Egen produkt

Hugo Arvidsson, 20 år
Fabriksarbetare, IFK Knislinge

Danny Gunnarsson, 29 år 

Automoversinstallatör, Vittsjö 

Hampus Rydh, 25 år, 
Lagerarbetare, Sibbhults IF

Johan Persson, 36 år 
Tränare

Carl Mujaguzi, 20 år 

Studerande, Egen produkt

Isak Orajärvi, 21 år
Studerande, IFK Osby

Anton Ornstein, 19 år 
Studerande, CD Maspalomas

Ivan Danielsson 22 år 

Skolmatsdistributör, Östers IF

Mustafa Owaid, 20 år, 
Studerande, Hässleholms IF

Carl Lundahl Persson,  20 år

Byggarbetare, Egen produkt

Victor Holmberg, 18 år
Studerande, Egen produkt

Daniel Kardum, 30 år 
Processoperatör, VMA

Isaac Holmberg, 19 år 
Studerande, Egen produkt

Teo Helm, 19 år
Studerande, Egen produkt

Max Sandberg, 26 år 

Lärare, IFK Osby

Percy Olsson, 53 år 
Assisterande tränare

Amel Crnalic, 21 år
affärsbiträde, Egen produkt

Julian Grozdanovski, 29 år 

Säljare, Åsums BK

Jacob Holmberg, 18 år 

Studerande, Egen produkt

Max Nilsson, 16 år 
Studerande, IFK Osby

Isak Olsson, 20 år
Studerande, Vittsjö GIK

Elliot Nilsson, 20 år 
Fabriksarbetare, Egen produkt

IFK  2021

Bakre raden fr.v.: Armin Culum, Mustafa Owaid, Carl Mujaguzi, Max Nilsson, Isaac Holmberg, Victor Holmberg, Isak Orajärvi, Amel Crnalic.

Mellanraden fr.v.: Max Sandberg, Teo Helm, Ivan Danielsson Andanovski, Anton Ornstein, Elliot Nilsson, Isak Olsson, Hugo Arvidsson.

Främre raden: Hampus Rydh, Johan Persson (tränare), Jacob Holmberg, Daniel Kardum, Danny Gunnarsson, Carl Lundahl Persson, Percy Olsson (ass. tränare) och Julian Grozdanovski.

Armin Culum, 17 år, visade direkt att han ville vara med i A-lagetIvan Danielsson Andanovski gör premiärmålet

SNÖIG PREMIÄR PÅ EN LÅÅÅNG FÖRSÄSONG
När nye tränaren Johan Persson 
genomförde sin premiärträning 
på Österås konstgräs en tidig 
januari kväll vräkte snön ned och 
den gröna plastmattan var helvit.

Detta hindrade inte spelarna att visa framföt-

terna när ”Sheriffen” med klar stämma gav 

order om löpningar och teknikövningar. Pass-

ningarna var distinkta och oftast till rätt adress 

och när det blev  lite spel anpassade till pan-

demirestriktionerna så visade Armin Culum, 

17, att han tänkte konkurrera på allvar, nye 

anfallaren Ivan Danielsson Andanovski satte 

sina lägen, hemvändaren Danny Gunnarsson 

klippte in en vänsterkanon…

Ja, alla ville visa upp sig från sin bästa sida, 

alla de nya rutinerade - och alla de många 

unga pojkarna.

Ty trots att IFK har fått in fem rutinerade 

killar i truppen så är IFK tillsammans med FC 

Kristianstad det lag som har flest unga i trup-

pen, 15 av 21 är födda på 2000-talet både i 

FCK och IFK. Eslöv och Karlskrona har 13 och 

Hässleholms IF och BK Olympic har 10! Flera 

lag har bara en handfull…

Lennart Månsson
Hemvändaren Danny Gunnarsson klipper till med vänstern

Snöig premiär för den nye tränaren
Johan Persson
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Johan har hunnit bli 36 år och alla de 15 åren se-

dan han lämnade stan har han spelat elitfotboll. 

I Allsvenskan, superettan och danska Superli-

gaen. 

I Hammarby, Öster, Esbjerg, Landskrona, 

Mjällby och Helsingborgs IF.

Johan avslutade spelarkarriären med match 

så sent som 5 december 2020, då Östers IF 

mötte Västerås SK.

Totalt blev det 352 elitmatcher och 22 mål!

”Bajen” och Kennedy

-Jag har haft fina år i alla dessa klubbar, men 

det går inte komma ifrån att det var något spe-

ciellt med ”Bajen”, säger Johan och drömmer 

sig tillbaka till när han var med om att spela upp 

Hammarby i Allsvenskan 2014. Hemmapubliken 

på Tele 2 Arena är magisk!

– Och jag glömmer inte när jag kom till klub-

När Johan ”Sheriffen” Persson 

lämnade IFK efter tre fram-

gångsrika år 2005 hade han va-

rit med om att spela upp fören-

ingen i div. 1. Nu är han tillbaka 

som tränare i gulsvartrandigt. 

Och det är ingen tvekan om att 

målet åter är att spela upp IFK i 

ettan.

– Visst pekar det väl lite uppåt...
”SHERIFFEN” PEKAR UT RIKTN INGEN

ben, den stora stjärnan Kennedy Bakircioglu, 

den store artisten, kom fram och sa: ”Du är den 

störste idiot jag mött på en fotbollsplan”.

–Sen blev vi kompisar och det blev lite av min 

uppgift att se till att han kunde göra det han var 

bra på, lite av att skydda och ge utrymme för 

artisten…

Tredje året

Nu är alltså Johan tillbaka i IFK och han är fast 

besluten att få upp IFK i eliten igen och det kom-

mer att krävas hårt arbete.

-Men ingen skall tro att det blir någon serie-

seger 2021. IFK har varit ett bottenlag i många 

år nu och det tar lite tid att stabilisera upp laget. 

-2021 skall vi undvika de fyra platserna längst 

ner i tabellen.

-2022 skall vi se till att hamna på övre halvan 

- och sen kan vi sikta på serieseger och avance-

mang, hävdar Johan.

Tränat stenhårt

Men redan i år kommer IFK väl förberedda och 

är beredda på tuffa matcher.

-Vi har tränat stenhårt och det är inget lag 

som skall komma till Österås och vinna på att 

dom orkar springa mer än oss, försäkrar Johan, 

som precis som alla lag fått en extra lång försä-

song på grund av pandemin.

Ingen vet när det blir seriepremiär. Det kan bli 

i början av maj, eller i slutet av maj, eller juni - 

eller juli…

Tappat tio spelare

-Vi räknar inte med att vi får spela några trä-

ningsmatcher, men det är lika för alla.

Sen hade det ju varit bra om vi hunnit spela 

några matcher innan seriestarten, vi blev ju av 

med tio man från höstens lag, 7-8 givna start-

spelare, många spelar i vår serie…

-Skyttekungen Mike Andrew spelar i Karls-

krona, Mohammed Hamdan i Nosaby, Mattias 

Jönsson och Philip Bengtsson i Lilla Torg, Theo 

Ekström, Lukas Johnsson och Simon Hennings-

son i lokalkonkurrenten Hässleholms IF - och 

William Andersson, Egzon Ademi och spelmo-

torn Albin Nilsson har slutat spela fotboll.

Så någon toppstrid blir det inte i år för IFK.

-Nä, favoritskapet får IFK Berga, Nosaby IF 

och Hässleholms IF bära.

Armin, 17

-Vi har lyft upp många unga spelare i A-truppen, 

Max Nilsson är yngst, han fyllde 16 i mars. En 

annan lovande spelare, Armin Culum, 17 år, satt 

på bänken några matcher i fjol, men har aldrig 

spelat i tvåan, men han ser väldigt bra ut på trä-

ningarna, säger Johan.

-Vi har fått tillbaka Danny Gunnarsson till IFK 

och sen har vi fått ytterligare rutin i Julian Groz-

danovski, Daniel Kardum, Hampus Rydh och 

Max Sandberg.

-Sen har vi fått MFF-keepern Johan Dahlin 

som målvaktstränare och det är vi väldigt glada 

för, ler Johan, som är svåger med Dahlin. Johan 

och Johan är tillsammans med två tvillingsystrar 

från Hästveda.

IFK självklara valet

Vad betydde de tre åren i IFK när du kom hit 

som 18-åring?

-Enormt mycket. Tollarps IF låg i fyran, IFK i 

tvåan, det var ett stort steg. IFK var en av de 

tre stora klubbarna i regionen, det var Mjällby, 

Kristianstad och IFK.

-För mig var IFK det självklara valet, min far-

bror Peter Persson tränade IFK då, så det var ett 

självklart val.

Peter hade i tiotalet år öst in mål i IFK:s gulsvar-

ta dräkt och fortfarande är det han som gjort flest 

mål, han snittade drygt 20 mål per säsong. Nu är 

han tillbaka i klubben som sportchef…

Skytteligan

För Johan som spelade central mittfältare gick 

det bra under de tre IFK-åren, han spelade 62 

matcher och gjorde 15 mål.

-Sista säsongen vann jag interna skytteligan 

med 7 mål, skrattar han och ser stolt ut.

-Min första säsong i IFK var vi bottenlag, an-

dra säsongen förlorade vi en direkt avgörande 

seriefinal mot Mjällby i sista omgången. Vi gjor-

de överlägset flest mål, 48 mot 36, men vi släpp-

te in alldeles för många mål, det håller inte.

-Men så tredje året avancerade vi till nybilda-

de ettan.

-Åren i IFK var nyttiga, ett lagom stort steg för 

mig. Två träningar i veckan i Tollarp, 5-6 i IFK 

och allt var väldigt proffsigt i klubben, så det var 

jättebra för min utveckling, berättar Johan.

Spetsade truppen

-Jag fick också många fina kompisar, vi var någ-

ra som var lika gamla och som kom till klubben 

samtidigt, Peter Eriksson och Erik Persson.

-Sen fanns ju ett helt koppel 81:or, med An-

dreas Nilsson, Jimmie Augustsson och Emil 

Eliasson i spetsen, 82:orna David Eek, David 

Hansson och Peter Olsson var jättebra fotbolls-

spelare, sen fanns det några som var några år 

äldre, Alexander Söderberg, Christian Fegler, 

Fredrik ”Hana” Andersson, Martin Nilsson och 

Henrik Edfors.

-Och så då inför tredje året 2005 värvade då-

varande sportchefen Peter Wolff in några riktigt 

bra spelare, Mikael Dahlgren, Jesper Wester-

berg och Daniel De Stefano och ett par till - och 

då gick vi upp. Repris tack!

Lennart Månsson

7/5 19.00 Hässleholms IF-IFK

12/5 19.00 IFK-IFK Karlshamn 

15/5 16.00 FBK Balkan-IFK

21/5 19.00 IFK-Räppe GOIF

26/5 19.30 FK Karlskrona-IFK

30/5 15.00 Eslövs BK-IFK

5/6 14.00 IFK-Kristianstads FC

9/6 19.00 Prespa Birlik-IFK

14/6 19.00 IFK-Nosaby IF

21/6 19.00 IFK-Asarum IF FK

28/6 19.00 Asarum IF FK-IFK

3/7 14.00 IFK-FC Rosengård

7/7  19.30   IFK-FK Karlskrona

11/7 14.00 IFK Berga-IFK  

31/7 15.00 Sölvesborgs GOIF-IFK

4/8 19.00 IFK-Prespa Birlik

7/8 15.00 IFK-IFK Berga 

13/8 19.00 BK Olympic-IFK

22/8 14.00 IFK-Sölvesborgs GoIF

5/9 17.00 IFK-Hässleholms IF

11/9 17.00 IFK Karlshamn-IFK

18/9 15.00 IFK-FBK Balkan

25/9 15.00 Räppe GOIF-IFK

1/10 19.30 IFK-Eslövs BK

11/10 19.00 Kristianstads FC-IFK

17/10 16.00 IFK-Olympic

23/10 15.00 Nosaby IF-IFK

30/10 15.00 FC Rosengård-IFK

Reservation för att programmet kan 
komma att ändras p.g.a. pandemin.

Vilka härliga lagkamrater, här jublar Mikael Dahlgren, 

Peter Olsson, Niclas Fisher, Bobby Alm Nilsson och 

Henrik Edforss sedan Jesper Westerberg gjort 

segermålet 1-0 mot Kristianstads FF.

”Sheriffen” tacklar Lunda-målvakten 

Fredrik Aronsson på Lunds idrottsplats. Två vinnarskallar, Johan Persson och Alexander Söderberg jublar 

hösten 2005 efter ”Alex” segermål mot IFK Malmö på Malmö stadion.

Johan och Kennedy, 
blev snabbt kompisar
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Johan har hunnit bli 36 år och alla de 15 åren se-

dan han lämnade stan har han spelat elitfotboll. 

I Allsvenskan, superettan och danska Superli-

gaen. 

I Hammarby, Öster, Esbjerg, Landskrona, 

Mjällby och Helsingborgs IF.

Johan avslutade spelarkarriären med match 

så sent som 5 december 2020, då Östers IF 

mötte Västerås SK.

Totalt blev det 352 elitmatcher och 22 mål!

”Bajen” och Kennedy

-Jag har haft fina år i alla dessa klubbar, men 

det går inte komma ifrån att det var något spe-

ciellt med ”Bajen”, säger Johan och drömmer 

sig tillbaka till när han var med om att spela upp 

Hammarby i Allsvenskan 2014. Hemmapubliken 

på Tele 2 Arena är magisk!

– Och jag glömmer inte när jag kom till klub-

När Johan ”Sheriffen” Persson 

lämnade IFK efter tre fram-

gångsrika år 2005 hade han va-

rit med om att spela upp fören-

ingen i div. 1. Nu är han tillbaka 

som tränare i gulsvartrandigt. 

Och det är ingen tvekan om att 

målet åter är att spela upp IFK i 

ettan.

– Visst pekar det väl lite uppåt...
”SHERIFFEN” PEKAR UT RIKTN INGEN

ben, den stora stjärnan Kennedy Bakircioglu, 

den store artisten, kom fram och sa: ”Du är den 

störste idiot jag mött på en fotbollsplan”.

–Sen blev vi kompisar och det blev lite av min 

uppgift att se till att han kunde göra det han var 

bra på, lite av att skydda och ge utrymme för 

artisten…

Tredje året

Nu är alltså Johan tillbaka i IFK och han är fast 

besluten att få upp IFK i eliten igen och det kom-

mer att krävas hårt arbete.

-Men ingen skall tro att det blir någon serie-

seger 2021. IFK har varit ett bottenlag i många 

år nu och det tar lite tid att stabilisera upp laget. 

-2021 skall vi undvika de fyra platserna längst 

ner i tabellen.

-2022 skall vi se till att hamna på övre halvan 

- och sen kan vi sikta på serieseger och avance-

mang, hävdar Johan.

Tränat stenhårt

Men redan i år kommer IFK väl förberedda och 

är beredda på tuffa matcher.

-Vi har tränat stenhårt och det är inget lag 

som skall komma till Österås och vinna på att 

dom orkar springa mer än oss, försäkrar Johan, 

som precis som alla lag fått en extra lång försä-

song på grund av pandemin.

Ingen vet när det blir seriepremiär. Det kan bli 

i början av maj, eller i slutet av maj, eller juni - 

eller juli…

Tappat tio spelare

-Vi räknar inte med att vi får spela några trä-

ningsmatcher, men det är lika för alla.

Sen hade det ju varit bra om vi hunnit spela 

några matcher innan seriestarten, vi blev ju av 

med tio man från höstens lag, 7-8 givna start-

spelare, många spelar i vår serie…

-Skyttekungen Mike Andrew spelar i Karls-

krona, Mohammed Hamdan i Nosaby, Mattias 

Jönsson och Philip Bengtsson i Lilla Torg, Theo 

Ekström, Lukas Johnsson och Simon Hennings-

son i lokalkonkurrenten Hässleholms IF - och 

William Andersson, Egzon Ademi och spelmo-

torn Albin Nilsson har slutat spela fotboll.

Så någon toppstrid blir det inte i år för IFK.

-Nä, favoritskapet får IFK Berga, Nosaby IF 

och Hässleholms IF bära.

Armin, 17

-Vi har lyft upp många unga spelare i A-truppen, 

Max Nilsson är yngst, han fyllde 16 i mars. En 

annan lovande spelare, Armin Culum, 17 år, satt 

på bänken några matcher i fjol, men har aldrig 

spelat i tvåan, men han ser väldigt bra ut på trä-

ningarna, säger Johan.

-Vi har fått tillbaka Danny Gunnarsson till IFK 
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ra som var lika gamla och som kom till klubben 

samtidigt, Peter Eriksson och Erik Persson.
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0451- 140 10, Sven Brendheden 070- 56 81 153

I 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

ALLT FÖR SKOGEN
Det mesta för trädgårdn hos

Din servicebutik för

SKOG & TRÄDGÅRDEN

Helsingborgsvägen 12 Hässleholm · Tel 0451-812 55

En skyttekung har lämnat oss, Wilgoth Adamsson blev 

76 år, IFK Hässleholm har sorg.

Wilgoth växte upp i Hässleholm i en familj med stort 

IFK-hjärta, hans pappa Bertil och hans sex bröder var 

alla gulsvartrandiga och alla spelade fotboll i IFK utom 

farbror Rune.

Wilgoth började i pojklaget, fortsatte i juniorlaget och redan 

som 17-åring fick han göra debut i A-laget, där han behöll 

sin plats som center i femmannakedjan under hela 60-talet. 

Wilgoth spelade också i Skånes landskapslag för junio-

rer tillsammans med legendaren Bosse Larsson och Wil-

goth var även duktig handbollsspelare i IFK Hässleholms 

helvita lag som var framgångsrika under dessa år. 

När IFK fyllde 100 år 2005 och gav ut en jubileums-

bok porträtterades Wilgoth av sin gamle lagkamrat från 

IFK-pojklaget ,Claes-Allan Lundin, yrkesverksam som 

journalist på Norra Skåne och sedermera Kvällsposten i 

Malmö.

På Claes-Allans fråga om roligaste minnet blev Wilgoths 

svar: - Bland många fantastiska minnen så väljer jag nog 

när jag gjorde 5 mål på Hässleholms IF i en Norra Skåne 

Cupfinal på gamla Göingevallen, vi vann med 6-2, NSk-cu-

pen var stor på 60-talet…

Den ljuslockige ynglingen hade målkänsla och formligen 

öste in mål, vann skytteligan och karriären fortsatte i bland 

annat Helsingborgs IF och Emmaboda IS och under tiden 

utbildade han sig och under stora delar av vuxenlivet bod-

de sedan Wilgoth med hustrun Majvi och dottern Kristin i 

Luxemburg och Bremen, där han var teknisk chef för det 

amerikanska företaget RPM.

Under åren ute i Europa missade Wilgoth aldrig att be-

söka IFK:s hemmamatcher när han gästade hembygden 

- och när han sedermera åter bosatte sig i Sverige blev 

det i Skyrup utanför Tyringe - och väl på hemmaplan tog 

han åter upp kontakten med sin gamla klubb och såg IFK:s 

matcher på Österås och han var också verksam i förening-

en Gamla IFK-are där han satt i styrelsen fram till frånfället 

i veckan.

Omtyckt av alla och med en bred kunskap var han po-

pulär i gubbagänget, handlade det om att ställa upp och 

sälja lotter utanför ICA Kvantum eller att sälja julgranar ut-

anför ICA Maxi, ja då var Wilgoth med. Hans sista, för IFK 

välgörande insats, var just julgransförsäljning för en knapp 

månad sedan.

Nu blir det inga fler arbetsinsatser för favoritklubben IFK, 

Wilgoth har hastigt lämnat oss i stor sorg och saknad. 

Undertecknad träffade Wilgoth ett par dagar innan han 

gick bort och då gladdes han storligen över att Johan 

”Sheriffen” Persson blivit tränare och att IFK hade fått hem 

Danny Gunnarsson.

-2021 blir en spännande säsong, spådde Wilgoth. 

Nu får IFK spela matcher utan att Wilgoth sitter på läk-

taren.

Och vi är många som saknar honom.

Lennart Månsson

WILGOT ADAMSSON  
28/6 1944 - 13/1 2021

www.wikan.se

Kristoffer
044 5906508
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044 5906512
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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.

HELSINGBORGSVÄGEN 14

SMARTARE!
NÄR ALLA DELAR FUNKAR IHOP

Vi tycker det!
Därför har vi samlat all expertis 
under ett och samma tak. Via 
en och samma  kontakt leve-
rerar vi allt inom marknads-
föring och kommunikation, 
grafisk  formgivning och 
förpackningsdesign, foto och  
film, affärsanalyser och 
strategier,  webb och system- 
lösningar, tryck och skylt-
produktion samt logistik och 
fulfilment.

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

Iris Blommor
Hässleholm

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

BATTERICENTRALEN
Industri- & Startbatterier

Tel. 0451-109 16 · Åkaregatan 26 · 281 33 Hässleholm
info@battericentralen.se · www.battericentralen.se
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0451- 140 10, Sven Brendheden 070- 56 81 153

I 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

ALLT FÖR SKOGEN
Det mesta för trädgårdn hos

Din servicebutik för

SKOG & TRÄDGÅRDEN

Helsingborgsvägen 12 Hässleholm · Tel 0451-812 55

En skyttekung har lämnat oss, Wilgoth Adamsson blev 

76 år, IFK Hässleholm har sorg.

Wilgoth växte upp i Hässleholm i en familj med stort 

IFK-hjärta, hans pappa Bertil och hans sex bröder var 

alla gulsvartrandiga och alla spelade fotboll i IFK utom 

farbror Rune.

Wilgoth började i pojklaget, fortsatte i juniorlaget och redan 

som 17-åring fick han göra debut i A-laget, där han behöll 

sin plats som center i femmannakedjan under hela 60-talet. 

Wilgoth spelade också i Skånes landskapslag för junio-

rer tillsammans med legendaren Bosse Larsson och Wil-

goth var även duktig handbollsspelare i IFK Hässleholms 

helvita lag som var framgångsrika under dessa år. 

När IFK fyllde 100 år 2005 och gav ut en jubileums-

bok porträtterades Wilgoth av sin gamle lagkamrat från 

IFK-pojklaget ,Claes-Allan Lundin, yrkesverksam som 

journalist på Norra Skåne och sedermera Kvällsposten i 

Malmö.

På Claes-Allans fråga om roligaste minnet blev Wilgoths 

svar: - Bland många fantastiska minnen så väljer jag nog 

när jag gjorde 5 mål på Hässleholms IF i en Norra Skåne 

Cupfinal på gamla Göingevallen, vi vann med 6-2, NSk-cu-

pen var stor på 60-talet…

Den ljuslockige ynglingen hade målkänsla och formligen 

öste in mål, vann skytteligan och karriären fortsatte i bland 

annat Helsingborgs IF och Emmaboda IS och under tiden 

utbildade han sig och under stora delar av vuxenlivet bod-

de sedan Wilgoth med hustrun Majvi och dottern Kristin i 

Luxemburg och Bremen, där han var teknisk chef för det 

amerikanska företaget RPM.

Under åren ute i Europa missade Wilgoth aldrig att be-

söka IFK:s hemmamatcher när han gästade hembygden 

- och när han sedermera åter bosatte sig i Sverige blev 

det i Skyrup utanför Tyringe - och väl på hemmaplan tog 

han åter upp kontakten med sin gamla klubb och såg IFK:s 

matcher på Österås och han var också verksam i förening-

en Gamla IFK-are där han satt i styrelsen fram till frånfället 

i veckan.

Omtyckt av alla och med en bred kunskap var han po-

pulär i gubbagänget, handlade det om att ställa upp och 

sälja lotter utanför ICA Kvantum eller att sälja julgranar ut-

anför ICA Maxi, ja då var Wilgoth med. Hans sista, för IFK 

välgörande insats, var just julgransförsäljning för en knapp 

månad sedan.

Nu blir det inga fler arbetsinsatser för favoritklubben IFK, 

Wilgoth har hastigt lämnat oss i stor sorg och saknad. 

Undertecknad träffade Wilgoth ett par dagar innan han 

gick bort och då gladdes han storligen över att Johan 

”Sheriffen” Persson blivit tränare och att IFK hade fått hem 

Danny Gunnarsson.

-2021 blir en spännande säsong, spådde Wilgoth. 

Nu får IFK spela matcher utan att Wilgoth sitter på läk-

taren.

Och vi är många som saknar honom.

Lennart Månsson

WILGOT ADAMSSON  
28/6 1944 - 13/1 2021

www.wikan.se

Kristoffer
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Johanna 
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044 5906514

Zanna
0451 70 74 82

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.

HELSINGBORGSVÄGEN 14

SMARTARE!
NÄR ALLA DELAR FUNKAR IHOP

Vi tycker det!
Därför har vi samlat all expertis 
under ett och samma tak. Via 
en och samma  kontakt leve-
rerar vi allt inom marknads-
föring och kommunikation, 
grafisk  formgivning och 
förpackningsdesign, foto och  
film, affärsanalyser och 
strategier,  webb och system- 
lösningar, tryck och skylt-
produktion samt logistik och 
fulfilment.

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

Iris Blommor
Hässleholm

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

BATTERICENTRALEN
Industri- & Startbatterier

Tel. 0451-109 16 · Åkaregatan 26 · 281 33 Hässleholm
info@battericentralen.se · www.battericentralen.se
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UNGDOMS-
SIDOR 21-27

Foto: Lennart M
ånsson

TROR PÅ FRAMTIDEN – DÄRFÖR SATSAR VI PÅ IFKS UNGDOMAR

– Vi stöder ungdomen

Vilken lirare
Den här lille bolltrollaren heter Karim 
Mekdad och ska fylla nio under 2021.
Karim är en av IFK:s många duktiga 
ungdomsspelare.

På de följande sex sidorna kan du läsa om 
barn och ungdomar som spelar fotboll i IFK. 
De yngsta, tonåringarna - och juniorerna.

Och ett stort tack till alla våra duktiga 
ungdomsledare och tränare som gör ett 
fantastiskt jobb för att alla som spelar 
fotboll skall utvecklas.

Vill du börja spela fotboll i IFK så är du 
självklart välkommen, vi har Bollkul ihop 
med FC Hässleholm söndagar och sedan har 
vi lag i de olika  åldersklasserna, så det kvittar 
hur gammal du är, det är bara att ringa någon 
av våra ungdomsansvariga: 

Jonas Enetjärn 0706/339 450 
eller Fredric Hermansson 0706/306 042 
och anmäla ditt intresse.

www.elljusteknik.se

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

Att låna skånskt är enklare. 
Eftersom vi är en lokal bank kan vi erbjuda en personligare 
service än avlägsna storbanker och anonyma internetbanker. 
Vi fi nns här för att hjälpa dig.

Just nu erbjuder vi lägre ränta om du fl yttar ditt bolån till oss*!
Du kan alltid boka tid för ett samtal om ditt nuvarande bolån. Ring 0771-12 20 00 för 
personlig service, vardagar 8-21 och helger 10-16 eller välkommen att besöka något av 
våra kontor.

*Erbjudandet gäller efter sedvanlig kreditprövning 
och under förutsättning att ansökande kan visa 
underlag från annat låneinstitut som veri� kation 
på be� ntligt pris. Ränterabatten gäller som längst 
under 36 månader på ett belåningsvärde om 
maximalt 75 %. Erbjudandet gäller t o m 201230.

LÅNA
SKÅNSKT!
Flytta ditt bolån.
Sänk din ränta.
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NOLLSJUORNA
Jonas Enetjärns pojkar födda 2007 har växt sig starkare med åren och är en grupp på 24 killar. De vann en 
av fjolårets serier och blev sjua i den andra, detta efter en miserabel inledning på serien, sen gick det bättre 
och bättre. I vinter har gruppen tränat och tränat och det står skrivet i stjärnorna när det blir matchspel. I 
ett led i Akademisatsningen har tränaren Daniel Oredsson knutits till laget, utöver Erdintch Mehmed och 
Djavit Arucaj. 

Foto: Lennart M
ånsson

TROR PÅ FRAMTIDEN – DÄRFÖR SATSAR VI PÅ IFKS UNGDOMAR TROR PÅ FRAMTIDEN – DÄRFÖR SATSAR VI PÅ IFKS UNGDOMAR

Mohammed Raafat Al Aasar

Daniel Oredsson, tränare. Wiktor  Wisniewski

Målvaktsträning Ola Wendel drillar Hayan Muhysen, David Lindqvist och Tristan Schmidt

Leon Shala

Qusay Ahmed och Joshua Mpoze

Ali Reza Nazari

ELVORNA
Ken Linde var en gång en av IFKs mest lovande spelare. Sedan några år ansvarar Ken för pojkar födda 2011 
och här finns många duktiga fotbollsspelare och i år har man fått förstärkning av några pojkar från Hästveda. 
Gruppen tränar ofta ihop med pojkar födda 2012 och totalt är de 31 grabbar som verkligen har kul när man 
lirar tillsammans. Mitt i träningen kan det plötsligt bli en spontan  löpduell mellan två spelare, eller en brott-
ningsmatch. Jonas Modén, Patric Johansson och Amed Filiz hjälper Ken med träningen.

William 9 år

Mio räddar målet från påhälsning Melvin har tungan rätt i mun.

Liver och Melvin hänger i nätet.

Foto: Lennart M
ånsson

Måns och Hamad
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30 NYA SMÅ LIRARE
För någon vecka sedan var det den årliga knatteinskrivningen av småttingar i IFK:s klubbstuga - och det 
var rekord, 30 nya små lirare blev IFK-are och visst kunde man se att det fanns mycket talang. Ledarna för 
den nya åldersklassen, pojkar födda 2016, Niklas Falk och Simon Paulin har mycket fotbollsrutin och var 
på plats liksom ungdomsansvarige Jonas Enetjärn. Alla tre gör ett stort jobb för Kamraterna. Drygt 20-talet 
var 5-åringar och sedan var det några nya i de något äldre åldersklasserna. Sedan tillkom ytterligare 
anmälningar i efterhand, så drygt 30 nya IFK-are. Och i veckan tillkom 14 nya elvaåringar.

ÅF-LOGGA

Nya Alcro Bestå Briljant är en halvmatt 
fasadfärg speciellt utvecklad för att 
klara vårt nordiska klimat. Med en 
enastående glans och kulör får din 
fasad ett perfekt skydd som håller 

över tid. Helt briljant!

Välj en briljant 
fasadfärg

Nyhet!

Vardagar 9-18  Lördagar 9-13  |  Okvägen 6, Hässleholm  |  0451-38 85 00  |  www.stoby.se

Nya Alcro Bestå Briljant är en halvmatt fasadfärg 
speciellt utvecklad för att klara vårt nordiska klimat. 
Med en enastående glans och kulör får din fasad ett 

perfekt skydd som håller över tid. Helt briljant!

VI HJÄLPER DIG
MÅLA, ANVÄND

DITT ROT-AVDRAG!Vardagar 9-18  Lördagar 9-13  |  Okvägen 6, Hässleholm
0451-38 85 00  |  www.stoby.se

*Upp till 75% av ingredienserna som använts till oljan har framställts från komponenter som 
har sitt ursprung i växtriket. Uppmätt enligt ASTM D6866-18, som mäter hur stor andel av de 
ingående kolatomerna som är biobaserade.

Välj Alcros biobaserade* 
terrassolja för en vackrare 
utemiljö med effektivt skydd i 
upp till 4 år.

SÅ TAR DU HAND 
OM DIN UTEPLATS. 
VI HJÄLPER DIG!

TROR PÅ FRAMTIDEN – DÄRFÖR SATSAR VI PÅ IFKS UNGDOMAR TROR PÅ FRAMTIDEN – DÄRFÖR SATSAR VI PÅ IFKS UNGDOMAR

Henning PaulinFrank Wester

Niklas Falk bjuder 
Harry Engander på 

fika

Ivar Olofsson, 5 år kom till inskrivningen i en mössa från allsvenska kvalet från 1993, som han fått av morfar Anders.

Plattläggning och 
inskrivning
Frank Wester och 
Viggo Lindgren

Ivar Virack, 4 år

Foto: Lennart M
ånsson

SJUÅRINGARNA
Lekfull träning skall det vara när pojkarna endast skall fylla sju år och det är lekfullt när Niklas Falk 
leder träningen på Österås konstgräs för pojkar födda 2015. I en av övningarna skall en kille dribbla av 
alla sittande motståndare och det blir både roligt och dråpligt, övningen kallas ”Räkor och krabbor”. Sen 
blir det både skottövningar och spel vilket även det uppskattas av de små - och det är otroligt vilket löd i 
dojorna de minsta har, vad månde det bliva av dessa sjuåringar, alla siktar så klart på att en gång få lira i 
representa tionslaget, det har ju faktiskt tränaren Niklas gjort.

Foto: Lennart M
ånsson

”Räkor & krabbor”

Kalle Falk

Viggo Falk

Albin Enarsson

Lukas & Isak Liljeqvist
Teoman Saran

Teoman Saran

Noa Jägenstedt
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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 TROR PÅ FRAMTIDEN – DÄRFÖR SATSAR VI PÅ IFKS UNGDOMAR

HNB AB
Vinslöv

Kent-Olle Johansson

JUNIORERNA
Bastian Sandberg och Daniel Nilsson har även i år ansvar för juniorerna och självklart hoppas dom på att få 
spela full serie 2021, så blev det ju inte ifjol. Här finns många unga lovande spelare även om många av juni-
orerna redan tagit steget upp i A-truppen, den senaste i raden är ju Max Nilsson som flyttades upp för någon 
vecka sedan tillsammans med Teo Helm och sedan tidigare finns ju fem pojkar födda 2002 och en 03:a, Armin 
Culum, i A-truppen. Nu fylls juniortruppen på med pojkar födda 2005 och 2006 - och det är inga dåliga lirare 
Bastian och Daniel har till sitt förfogande.

Foto: Lennart M
ånsson

Malte Jenvén Andi och Homan Alaal Max Nilsson & Kieran Storm

Noa Helm

Mustafa Salehi och Gentrit Kurti

AKADEMIN
IFK Hässleholm Akademi startades 2020 och nu har alla åldersgrupper från 14 år och uppåt arvoderade 
tränare, från vänster Daniel Oredsson, som ansvarar för pojkar födda 2007, David Jansson 2006, Mattias 
Nilsson och Fredrik Ahlgren 2005, Bastian Sandberg och Daniel Nilsson juniorerna och Ola Wendel är 
målvaktstränare. Detta garanterar att kvalitén på träningarna höjs avsevärt för de äldre åldersgrupperna 
- och därigenom får föreningen fram ännu fler egna produkter till A-laget. 

Mustafa Salehi och Yousif Owaid signa kontrakt med ordföranden Henrik Jönsson.Elias Olsson läser kontraktet noga

IFK Hässleholms arvoderade ungdomstränare 
fr.v.: Daniel Oredsson (2007), David Jansson (2006), Mattias Nilsson och Fredrik Ahlgren (2005), Bastian Sandberg och Daniel Nilsson (juniorer) och Ola Wendel (målvakter).

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

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

Tveka inte kontakta våra lokala 
 jobbkonsulter. 

Christian Lindstrand 0722 513 735
Linda Jönsson 0769 469 913

Hässleholmsvaluta 
Den perfekta gåvan 

för både företag & privatpersoner
som stödjer den lokala handeln i Hässleholms Kommun

Läs mer på www.hesslecity.se

Köp valutan 
hos Iris Blommor i 

Hässleholm eller via HessleCity

VVS
KN

Ingenjörer AB

Allt i plåt och ventilation
Etablerat 1964

0451-158 53 • HÄSSLEHOLM

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

www.levinsgruppen.se

De ledande mekanik- & elteknikföretagen i region syd

> 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.

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

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

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

ÖPPET
MÅNDAG - FREDAG   

08.00 - 17.00

Passersystem – Larm – Lås
Aluminiumdörrar, dörrautomatik

Majorsgatan 3 · Hässleholm

www.farozon.se
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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

Detta har hänt
Foto: B

ild
b

yran

TRUMMOR
Nästan ingen publik i fjol, 

nu hoppas Magnus Mo-

berg och Patrik Sjöström 

att det tillåts publik så 

småningom, ty då blir det 

drag på Österås. Magnus, 

som flyttat hem efter 

många år i Stockholm, 

kommer att slå på stora 

trumman så fort han bara 

får och förhoppningsvis 

blir det en stor hejarklack 

så småningom…

E
de

m
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et
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el
i

Välkommen i styrelsen Gunilla Edvinsson!
När IFK avhöll sitt årsmöte 2021 valdes Gunilla in i styrelsen och eftersom Gunilla 
Liljeqvist och Viveka Dahlkvist redan sitter i den gulsvarta styrelsen så är det nu 
triss i tjejer, vilket ger en välkommen och välbehövlig balans eftersom idrottsför-
eningars styrelser ofta är väldigt mansdominerande. Gunilla blir med sin ekono-
mikompetens en viktig kugge i IFK.

TRISS I TJEJER

IFK körde 
gödning
Ungdomar, ungdoms-

ledare, föräldrar, delar av 

styrelsen - och så då hela 

A-truppen, här på bilden 

representerade av Ivan 

Danielsson Andanovski 

och Armin Culum, alla 

hjälpte till när IFK som 

traditionen bjuder kör ut 

gödning och jord till villa-

ägarna i Hässleholm med 

omnejd.

Alla kämpade väl, men 

undrar om inte 15-årige 

Noa Flink kämpade bäst, 

han hjälpte pappa Daniel 

och eftersom det sakna-

des en gubbe i den bilen, 

så fick Noa bära för två…

Tur att det serverades ny-

grillade korvar och ham-

burgare i Jinerts depå!

Kval
Philip Bengtsson är en av tio som 
lämnat IFK inför årets säsong. 
Ny klubb: Lilla Torg i Malmö så klart…
-Känns som jag spelar i IFK nu ock-
så, säger Philip och tänker på att mer 
än halva startelvan är gamla IFK-are: 
Filip Ranmo, Diego Delgado, Axel 
Harletun, Anton Pramberg, Dennis 
Karlsson - och Philip…

Mer än halva startelvan, klart det 
kommer att gå bra.

GRATTIS RUDE, 90
För tre veckor sedan fyllde IFK:s stjärn-
keeper på 50-talet, Rude Nilsson, 90 år. 
Och när 5-åringarna skrevs in i IFK förra 
veckan så blev barnbarnsbarnet Ivar Olofs-
son, 5 år, gulsvartrandig, eller skall vi säga 
rutig, ty morfar Anders Karlsson på Nisses 
hade skickat med en rutig kvalmössa anno 
1993 när IFK kvalade till Allsvenskan…
Pappa Martin Olofsson har däremot inte 
spelat i IFK!!!

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

Noa Flink, gladare på fotbollsplanen.

Ivan och Armin slet hårt med säckarna.

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
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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

Kia Ceed 
Sportswagon 
Plug-In Hybrid

Erbjudandet gäller ordertecknade bilar t.o.m. 30/4-2021 och registrering senast den 30/7-2021 eller så långt  lagret 
räcker. Bränsleförbrukning blandad körning Ceed SW Plug-In Hybrid 1,3–1,5 l/100 km, CO2-utsläpp 29–33 g/km  
enligt körcykeln WLTP. *Privatleasing: 36 mån, uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Rörlig ränta. 
Max körsträcka 4 500 mil. Onormalt slitage och övermil debiteras utöver leasinghyran. Sedvanlig kreditprövning. 
Lokala prisavvikelser kan förekomma. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för ev. tryckfel.

Privatleasing fr.

2 995 kr/mån* 
Inkl. serviceavtal

Newmanbil AB
HässleholmHässleholm

Välkommen till  
sju sköna år 
Alltid 7 års nybilsgaranti  
med Kia

Rio 1.0 T-GDi Advance
Privatleasing fr. 

1 995 kr/mån* 
Inkl. serviceavtal

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. 

Erbjudandet gäller registrerade bilar t.o.m. 30/6-2021 eller så långt lagret räcker, begränsat antal. Erbjudandet 
kan ej kombineras med andra företagsavtal eller rabatter. Bränsleförbrukning blandad körning Kia Rio 5,5 
l/100 km, CO2-utsläpp 126 g/km enligt körcykel WLTP. *Privatleasing via Kia Finans: 36 mån, uppläggnings- och 
administrationsavgift tillkommer. Rörlig ränta. Max körsträcka 4500 mil. Onormalt slitage och övermil debiteras 
utöver leasinghyran. Sedvanlig kreditprövning. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Bilen på bilden kan vara 
extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel.

Newmanbil AB
HässleholmHässleholm


