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BOTTENSTRID I ÅR IGEN 
- BÄTTRE KAN VI!

Jodå, IFK klarade sig kvar i tvåan även 2018 

– och blev bäst i sta´n!

Men detta är andra året i rad som de 

gulsvartrandiga fick spela höstmatcherna 

med kniven på strupen – och precis som 

2017 räddades kontraktet, i år några match-

er från slutet.

2016 slutade IFK på övre halvan och med det 

unga laget som spelade då hoppades givetvis 

både fansen och styrelsen och alla andra på 

att det skulle bli toppstrid även fortsättnings-

vis, föreningen spände bågen och satte målet 

Superettan 2022.

Två år har nu gått sedan dess och IFK skulle 

nu vara en bit på vägen, men så är inte fallet.

Varför?

Det finns säkert många anledningar!

• Laget var ungt 2016, men har varit ännu yng-

re 2017 och 2018.

• 2017 drabbades laget av massor med skad-

or och utvisningar och det har varit ungefär 

likadant 2018, däremot har det endast blivit 

tre utvisningar denna säsong och betydligt 

färre gula kort.

• Kan vi då hoppas på ett framgångsrikt 2019?

• Det beror givetvis på många faktorer.

• Klart är att IFK får ny tränare. Daniel Nilsson 

och Joakim Welander har gjort det jättebra 

och IFK tackar och bugar för deras insatser, 

Daniel tycker att han varit i föreningen länge 

nog Jocke tycker tränaruppdraget tar för 

mycket tid. Nu blir det en ung Malmö-påg vid 

namn Johan Jönsson som tar över ansvaret, 

Johan har tränat Lilla Torg i Malmö i div. 4 i 

fem säsonger och vill ha en större utmaning.

Johans assisterande  Chadie Hotait, 28 år, 

blir nu assisterande i IFK.

• Stannar de rutinerande spelarna? Det hopp-

as givetvis IFK att de gör.

• Några av de yngre har tagit stora steg i år, 

Lucas Johnsson (2001), Mohammed Ham-

dan (1998) glänste under sommarmånader-

na, Waed Shaif och Elliott Nilsson har varit 

skadedrabbade. Victor Holmberg (2002) är 

tillbaka i IFK efter ett par år i Malmö FF och 

har tränat med A-laget i höst – och Isak Ols-

son (2000) tog en plats redan i fjol – och Isak 

Orajärvi tar en plats nästa år?

• Frågor som vi får svar på efterhand, IFK är 

naturligtvis inte nöjda med bottenstrid. 

På ungdomssidan ser det mycket bra ut.

• IFK:s duktiga juniorer kvalificerade sig för 

några veckor sedan till juniorallsvenskan, 

mycket glädjande.

• Pojkar födda 2002 har som vanligt varit 

framgångsrika.

• Pojkar 2003, 2004 och 2005 förlorar inte 

många matcher.

• Pojkar födda 2006 har fyra seriesegrar i år 

och har inte förlorat sedan 17 maj 2017!!!

• De yngre åldersklasserna räknar som bekant 

inte resultat, men det finns många lirare där 

också.

• IFK har otroligt många engagerade och duk-

tiga tränare i ungdomslagen, vilket är största 

anledningen till framgångarna.

• En annan grupp som bör hyllas är Gamla 

IFK-are. De äldre gentlemännen, anförda av 

Ronnie Carlson, Ronny Nilsson och många, 

många fler, kämpar med många olika pro-

jekt; rabattkort, 50/50-lotter, delar ut varu-

korgar till bästa spelarna i hemmamatch-

erna, Nils Larsson, Zenon Rokicki, Urban 

Jönsson, Douglas Ahlqvist och Ingvar Byhlin 

hjälper även PR-avdelningen med annons-

försäljning.

• Och så har vi dom ovärderliga mattjejerna, 

ett gäng tjejer i övre medelåldern som kom-

mer ner till klubbis och lagar mat åt A-lag-

skillarna så gott som varje vecka.

I IFK hjälps alltså gamla och unga åt för att hålla 

föreningen levande, problemet är att det är så 

oerhört svårt att engagera mellangruppen som 

är mitt i karriären i arbetslivet, i denna grupp 

finns så oerhört många duktiga människor som 

skulle kunna vara en stor tillgång för förening-

en.

Det är bara att lyfta luren, ni IFK-are i åldern 

35 till 55, telefonen är påslagen alla dygnets 24 

timmar!!!

/Lennart Månsson
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SVENSKA
KVALITETSMASKINER

FÖR RÖR- o PLÅTBOCKNING

www.swebend.com

Stor glädje när IFKs juniorer tog steget upp till juniorallsvenskan Muhammed och Egzon jublar
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one molecule 
can change everything

www.perstorp.com

NYA UNGA TRÄNARE I IFK!

TACK DANIEL OCH JOCKE!

Jonas Jönsson, 26 år, och Chadie Hotait, 28 år 
– där har ni IFK Hässleholms nya tränarteam.
Jonas, Malmö-påg som tvingades sluta spela 

fotboll redan som 20-åring och satsade då om-

gående på en tränarkarriär.

Chadie, friidrottare som också tvingades 

sluta tidigt på grund av skador, satsade sedan 

åp fotboll och tränarkarriären. Chadie är också 

utbildad målvaktstränare.

-Jag spelade i Husie IF i div. 5 och sedan i 

Lilla Torg i div. 3 och 4, men två efterhängs-

na knäskador satte stopp för min spelarkarriär, 

berättar Jonas.

-Och så blev jag tränare i Lilla Torg, när jag 

nu slutar är det efter att vi vunnit femman i fjol 

och blivit femma i div. lV i år, berättar Jonas.

Nu blir det till att pendla till Hässleholm och 

Österås idrottsplats, tillsammans med sin as-

sisterande tränare Chadie Hotait, 28-årig lärare 

i relionkunskap och historia.

-Det skall bli oerhört stimulerande, jag ser 

fram mot uppgiften och kommer att göra allt 

för att IFK skall bli ett topplag 2019, försäkrar 

Jonas, som känner till IFK mycket väl.

I Lilla Torg, som var nykomlingar i år, spelar 

massor med ex-gulsvarta; Karin Al-Asi, som 

gjorde 19 mål i år, Pontus Björnsson, Diego 

Delgado, Axel Harletun, Dennis Karlsson...

-Och dom har bara gott att berätta om sin 

gamla klubb, säger Jonas.

Hur beskriver du dig själv som tränare?
-Det är passningsorienterad fotboll som gäller, 

de flesta bollar spelas via mittfältet, men det 

kommer att bli en hel del variation i spelet, an-

nars blir vi för lättlästa. Och så är jag för ord-

ning och reda, jag kommer varje dag i veckan 

att vara först i omklädningsrummet och sist 

därifrån, försäkrar Jonas.

Pendlingen?
-Jag är inte det minsta orolig, kommer att tåg-

pendla för det mesta, men vissa dagar när jag 

kommer sent från jobbet blir det bilen.

Och jobbet?
-Jag är jurist- och ekonomiutbildad och jobbar 

på B&Å Hyrmaskiner i Malmö och självklart för-

ankrade jag med företagsledningen innan jag 

tackade ja till tränarjobbet i IFK.

-Chefen befann sig i USA, men han hälsade att 

jag inte fick missa denna chans och att jag får 

sköta mina arbetstider själv och se till att jag 

slutar tidigare träningsdagar.

-Detta är ett otroligt spännande projekt...

Jonas Jönsson, 26 år, 

och Chadie Hotait, 28

Både IFK:s huvudtränare Daniel Nilsson och hans assisterande Joakim Welander 

väljer att lämna IFK efter säsongen 2018.

Daniel har varit i IFK i två omgångar, han kom till IFK 2014 men redan efter en halv säsong lämnade 

han för allsvenska damlaget FC Rosengård, där han blev svensk mästare både 2014 och 2015. 

2016 återkom Daniel till IFK och det året gick det väldigt bra, IFK slutade femma.

Jocke kom till IFK 2017 och har varit gulsvartrandig i två säsonger och har varit assisterande till 

Daniel och har dessutom varit ansvarig för B-laget.

IFK tackar Daniel och Jocke för ett otroligt bra jobb och önskar dom lycka till i sina nya föreningar.
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Med sportig design, dynamiska köregenskaper och perfekt uppkoppling är detta en bil som tar dig med storm – och naturligtvis 
dit du vill. Snabb i vändningarna, snabb på den digitala motorvägen: en oslagbar kombination när man tar sig an nya utmaningar. 
En liten skillnad som gör stor skillnad. Välkommen till oss på Förenade Bil i Kristianstad för att provköra BMW 1-Serie. 

Månadskostnaderna för BMW Privatleasing är inklusive moms, avser 36 månaders löptid och en 
avtalad   körsträcka om 3.000 mil. Uppläggnings- och administrationsavgift samt avgifter från 
Transport-styrelsen tillkommer. BMW privatleasing är en produkt från BMW Financial Services. 
Effekt 116-320 hk. Bränsle förbrukning vid blandad körning enl EU-norm från 3,4-7,8 l/100 km. 
Koldioxidvärde från 89-188 g/km. Miljöklass: EU6. 

*Priserna gäller t o m 31/12 2018 på begränsat antal utvalda bilar.

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

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

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

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

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

FÖRENADE BIL  www.forenadebil.se

JUST NU!
PRIVATLEASING PÅ BMW 1-SERIE FRÅN 2 695 KR/MÅNAD.*

SPORTREFERAT
PÅ FARFARS TID
Det var inte mycket sport i Hässleholmstidningen Norra Skåne på farfars tid. Ofta var det bara resultat 

som rapporterades och 6 maj 1930 var alla sportresultat samlade under ”Söndagens fotboll”. Här kan 

man konstatera att i allsvenskan vann Helsingborgs IF mot Örgryte uppe i Göteborg, IFK Malmö borta-

besegrade IFK Norrköping med 4-2 och i div. 11 vann Malmö FF mot Kristianstad med 2-1.

I nordöstra skåneserien var det derby mellan de båda Hässleholmslagen I.F.K. Och H.I.F., varvid resul-

tatet blev 9-0 till IFK. Någon serietabell presenterades inte, men i referatet kan man vidare läsa att ”IFK 

Hässleholm leder serien med 20 poäng, Åhus ligger på andra plats, härefter följa Tyringe med 12, Osby 

med 11, Vilan har 9, Knislinge 8, Tollar 6 och Hässleholms IF 4 poäng”.

Vill ni läsa mer om gamla tider så besök Gallerian, där Norra Skåne just nu exponerar en del gamla his-

toriska tidningssidor, en mycket fin utställning som är värd ett besök.
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KLUBBIS 
BLEV 
VALLOKAL
IFK:s fina klubbstuga blev vallokal 2018 och de ansvariga 

valarbetarna, Linda Ingvarsson och Johan Mars tyckte att 

allt fungerade perfekt, då troligen blir det en fortsättning, 

kanske redan i vårens EU-val.

På valdagens förmiddag ringlade köerna långa, hela korri-

doren stod väljarna i kö för att få avlägga sin röst och en av 

dom som röstade i klubbstugan var den gamle IFK-skytte-

kungen Andreas Sördin, som här bakom skärmen får hjälp 

av dottern Lilo att välja rätt parti.

Andreas kollade givetvis in bilderna på väggarna där mas-

sor av IFK-are, A-lagsspelare som ungdomsspelare, pry-

der den långa korridoren, sorry Andreas att du inte fanns 

med...

Andreas lämnade IFK för Landskrona BoIS 1998.

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

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

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

•	Gym

•	Bastu

Alla IFK- 
medlemmar tränar 

för 159 kr/mån!  
Hör av dig så  

berättar vi mer!

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

Börja spela fotboll i IFKGynna våra 
annonsörer

Som kund i Sparbanken Skåne är du med och utvecklar samhället, förverkligar idéer och 
hjälper människor att växa. Genom att låta delar av vårt överskott gå tillbaka till idrott, 
kultur, utbildning och näringsliv bidrar vi till att skapa framtidstro där du bor. 
Välkommen till Sparbanken Skåne.

 Läs mer på sparbankenskane.se/tillsammans

Du kan förverkliga drömmar!
Välj en bank som gör skillnad.
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pandora.net

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

SPARA 249 KR

ÅRETS JULKLAPP

1 099 KR

INSERT YOUR LOGO HERE
After inserting logo, please remove the box. 

This can be done with “TouchUp Object Tool” in 
Adobe Acrobat Pro (found under Tools -> Advanced Editing).

15.995:–
Ord. pris 19.995:–

ESTELLE 3,5-sits soffa. B 267 cm, D 113 cm, H 93 cm. Tyg Meda dusty pink.

Estelle är en härlig soffa i mjukt sammetstyg  
med generös sittyta och fantastisk komfort.

Välkommen in och provsitt!

Höstmys!

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

emhome.se

Följ oss gärna på Facebook och Instagram.

JULGRANAR 
SÄLJES !        

Julgranar säljes utanför Maxi, ett samarbete 
mellan IFK Hässleholm och Ica Maxi.

Köp din julgran och du deltager i utlottning av 

5 st Maxi-presentkort á 1.000 kr.

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

Fullt sortiment – Hög kvalité
Dagligen 7-23/12 kl. 10.00-18.00

Välkomna!

De lyckliga vinnarna 2017
Rutger Englund delade på lilljulafton ut de 
fem presentkorten till fem lyckliga vinnare: 
Emma Andersson, Kristofer Wangefjord, 
Bo Lindqvist, Andreas Jannsen och Åsa 
Jonsson, som vunnit 1.000 kronor vardera i 

Maxi-presentkort, STORT GRATTIS. 

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

 

Kristofer Wangefjord & Bo Lindqvist
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Hässleholms Bilcentrum 

Kaptensgatan 27, Hässleholm, 0451-38 19 50 

www.bilcentrumgruppen.se,  

Bränsleförbrukning blandad körning 5,1 l/100 km, CO2-utsläpp 134 g/km. Priserna gäller t o m 2018-12-31 och takboxerbjudandet inkl. lasthållare t o m 2019-03-31 (värde 12 099 kr). Volkswagen Leasing 36 mån (exkl moms), 20% särskild leasingavgift, 50% 

restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (okt 2018). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Indikativt förmånsvärde per månad vid 50% marginalskatt baserat på bilens förmångrundande pris och fordonsskatt. Fordonsskatten är beräknad på 

vid trycktillfället kända CO2-värden. För exakt förmånsvärde se skv.se. Miljöklass Euro 6. Bilen på bilden är extrautrustad. Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser.  

Anpassad för svensk vinter. 
Takbox med lasthållare ingår. 

Arteon TDI 190 DSG 4MOTION Executive R.  
 

Den kombinerar en coupés sportiga elegans med flexibilitet och 

generösa utrymmen. Fylld med den absolut senaste tekniken för 

säkerhet och komfort som t ex automatiskt helljus och akustikrutor. 

4MOTION fyrhjulsdrift och automatväxellåda är förstås standard.  

Pris från 364 900 kr.  

Volkswagen Leasing 2 910 kr/mån. 

Förmånsvärde från 2 317 kr/mån. 

En av de gulsvartrandiga med störst 

IFK-hjärta tackar för sig, endast 24 år gam-

mal, Filip Ranmo. Filip började kicka boll i 

IFK redan som 5-åring och han har aldrig 

haft en tanke på att byta klubb.

Förra hösten studerade Filip i Leeds och 

kunde inte vara med säsongens avslutande 

matcher och när han kom tillbaka hade han 

ingen motivation att fortsätta.

Filip ”hjärtat” Ranmo slutar!

– Men så i januari började det spritta i benen 

och jag ringde Daniel, berättar Filip.

Det skulle tyvärr visa sig att det blev hans sista 

säsong eftersom nya jobbet inte ger möjlighet 

till så mycket träning som krävs.

Det blev en säsong som var lite upp och ner.

Filip Ranmo började med två mål i premiären 

och i vårderbyt mot Hässleholms IF klev han 

fram när di gröna ledde med 2-0 och det bara 

återstod några minuter.

Filip hann både reducera och kvittera och 

matchen slutade 2-2.

Vi tackar Filip för en fantastisk karriär som ty-

värr blir för kort, men tro inte att den gulsvar-

taste av alla lämnar IFK helt...

– Nej, jag är öppen för en ny roll i IFK, det kan 

vara styrelsearbete eller en plats i fotbollssektio-

nen, jag vill hjälpa IFK även framledes, lovar Filip.

Tack Filip!
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HÄSSLEHOLMSFÖRETAG
– utbildar hela sverige

• Företaget genomför över 1500 utbildning-

ar per år.

• Mer än 20 000 personer utbildas varje år.

• Kunderna kan välja mellan 120 olika ut-

bildningar.

• Det kan handla om el, bygg, entreprenad, 

industri, transport, personal...

Kunder, företag och organisationer, från 

Kiruna och Jokkmokk i norr till Trelleborg i 

söder.

Det handlar naturligtvis om Svensk 

Uppdragsutbildning i Hässleholm, 

ett företag som växer så det kna-

kar.

-Jo, det går jättebra, medger 

ägaren Ola Persson, fyrabarnspap-

pa och ur-hässleholmare.

- Vi nyanställer hela tiden, mest 

säljare, och omsättningen ökar för 

varje år, fortsätter Ola.

Gasellföretaget Svensk Upp-

dragsutbildning håller dessutom på 

att växa ur sina lokaler i P2-kaser-

nen.

-Vi är 29 anställda för närvarande, varav 22 

finns i Hässleholm, 5 i Malmö och en i Karls-

hamn och en i Söderhamn – och vi har anställt 

två nya säljare senaste veckan, berättar Ola. 

Fallskydd eller köprätt

När Nya Svensk Uppdragsutbildning startade 

2012 så breddade företaget produktportföljen 

avsevärt jämfört med det gamla företaget som 

endast sålde utbildningar inom mycket smalare 

område.

Nu kan kunden välja mellan 120 olika ut-

bildningar, exempelvis entreprenadjuridik, elin-

stallationsregler, lift, truck, BAS P/U, köprätt, 

arbetsrätt, vakt och lots, modern hydraulik, 

lönesamtal, första hjälpen, hjärt och lungrädd-

ning, hot och våld med riskanalys, traversut-

bildning, fallskydd, kemiska hälsorisker, elin-

stallationer i explosiv miljö, motorsåg, det inre 

ledarskapet, coachande förhållningssätt, och 

arbetsmiljöutbildningar– och många många fler 

områden.

120 utbildningar

Förutom de 120 färdiga utbildningarna så er-

bjuder Svensk Uppdragsutbildning exklusiva, 

skräddarsydda och kundanpassade utbild-

ningslösningar.

-Ambitionen är att våra utbildningar skall 

leda till en effektivare vardag för kunden, givet-

vis har alla kunder en egen kontaktperson som 

känner till kundens behov, förklarar Ola.

S-A-G-U

Sälj-administration-genomförande-utveck-

ling.

I bolaget finns fyra avdelningar, säljavdelning-

en som behovs anpassar utbildningarna till-

sammans med kunderna. 

Administrationsavdelningen som sköter allt 

det praktiska kring utbildningarna och ekono-

mi.

Genomförande sidan som utför utbildning-

arna och sist men inte minst utbildningsav-

delningen som hanterar förbättringar och nya 

utbildningar.

-Vi har fyra heltidsanställda lärare i Häss-

leholm, sedan använder vi oss av flertalet in-

struktörer och lärare ute i landet som antingen 

är timanställda eller jobbar på konsultbasis.

Ahlsell

Minns du när ni höll första utbildningen?

-Ja, det var 31 augusti 2012 och det var en 

elsäkerhetsutbildning i Stockholm, en öppen 

utbildning med deltagare från flera olika före-

tag, minns Ola.

-Styrkan hos oss är att vi har samma utbild-

ning i hela landet, var företagen än är statione-

rade, ett av de företag som använder sig av oss 

i hela landet är Ahlsell.

Mot 80 miljoner

Första verksamhetsåret 2012-13, omsatte fö-

retaget 3,5 miljon kronor, nästa år 7, sedan 14, 

17, 30 och verksamhetsåret 2017-18 omsatte 

Svensk Uppdragsutbildning 41 miljoner kronor...

-Och 2018-19 lutar det åt att vi åter ökar 

några miljoner, skrattar Ola, som med all rätt 

kan känna sig stolt över utvecklingen, 80 miljo-

ner är inom räckhåll...

-Ambitionen varje år är naturligtvis ökad till-

växt – och vi är självfinansierade, vi växer en-

dast med eget kapital, förklarar Ola.

-Om man skall få perspektiv på hur företaget 

växt så gör vi nu samma jobb under ungefär två 

veckor som vi gjorde hela första året...

TetraPak och IKEA 

Bland företagets kunder hittar man 

företag från landets alla hörn, na-

turligtvis är det många kommuner 

och landsting. Sedan är det kul att 

kunna konstatera att stora företag 

som exempelvis Tetrapak och IKEA 

är kunder. 

– Sen har vi Liseberg och Gröna 

Lund, vi har Vasamuséet och SF 

Bio, kanske inte företag som geme-

ne man tror använder sig av oss när 

det gäller utbildningar, säger Ola.

Glädje-trygghet-omtanke

-När det gäller värderingar så har vi tre ledord: 

Glädje, det är lättare att göra bra resultat om 

man har roligt, Trygghet: för kunden, vi säljer 

aldrig en utbildning till en kund som inte har 

behov av det, Omtanke: betyder god samman-

hållning och att ingen anställd ska behöva gå 

till jobbet med ont i magen, förklarar Ola.

IFK

Svensk Uppdragsutbildning är sedan ett par år 

tillbaka en av IFK:s viktiga Nätverkssponsorer.

-Jag känner verkligen för IFK, säger Ola som 

spelade i gulsvartrandigt från 6 år upp till 15, 

det var en fantastisk tid med kompisar, läger 

och bra ledare.

Och nu är det dags för minstingen Vincent, 6 

år, att börja spela fotboll i IFK...

-När det gäller mig själv var jag inte bland de 

bästa, jag insåg tidigt att jag inte var lika bra på 

fotboll som jag är på försäljning och business, 

skrattar Ola, som tycker det är en självklarhet 

att vara med som sponsor och hjälpa till.

Den stora familjen Persson, som just flyttat 

in i ett lite större hus nära företaget, består för-

utom Ola av hustrun Karen, Lucinda, 17, Kevin, 

13, Filippa, 7, Vincent, 6 år – och så hunden 

Hamilton.

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

VI TACKAR VÅRA
NÄTVERKS-
MEDLEMMAR

ADIDAS

ALDE INTERNATIONAL

ARNES MOTORTJÄNST

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

LEVINS GRUPPEN

LÄNSFÖRSÄKRINGAR

MAGNUSSONS PRESENT

MELLBY GÅRD

NEWMANBIL

NORRA SKÅNE

PIZZERIA TORINO

PMR TELECENTER

SPARBANKEN GÖINGE

SPARBANKEN SKÅNE

STARKA

STATT

STOBY

SVENSK UPPDRAGSUTBILDNING

SWEBEND

SYDVED

TEXT & REKLAM

TRANSNAVAL

VINSLÖVS FRITIDSCENTER

WIKAN PERSONAL
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yran”Om man skall få perspektiv på hur företaget växt 

så gör vi nu samma jobb under ungefär två veckor 

som vi gjorde hela första året...”

Den lille lintotten i mitten på IFK 
Hässleholms lagbild pojkar födda 
1980 är Ola Persson, Svensk Upp-
dragsutbildning, bilden är från 1988 
och pojkarna är således 8 år. Ola 
tycker själv att han är mycket bättre 
som säljare och företagare än vad 
han var som fotbollsspelare...

Isak Olsson spelar i 
Svensk Uppdragsutbildnings tröja.
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IFK hamnade i underläge tidigt och det stod sig 

till en bit in i andra halvlek då Elliott Nilsson tog 

bollen vid mittlinjen och satte fart, hela vägen 

ner till motståndarmålet och ås var det kvitte-

rat, ingen på läktaren kunde se vem det var som 

kvitterade och duktige speakern Douglas Ahl-

qvist hade en omöjlig uppgift. 

I andra halvlek var IFK överlägsna, men det 

kom inget avgörande och det visade sig inte 

JUNIORALLSVENSKAN

ha någon betydelse, 1-1 räckte till avancemang 

och vild glädje utbröt – efter en stund – ty alla 

spelarna hade inte uppfattat att 1-1 räckte och 

målskytten Elliott Nilsson var en av dom som 

sprang raka vägen in i omklädningsrummet och 

deppade... 

Kvalmatchen inleddes med straffsparkar och 

här slog båda lagen in alla sina fem, även om 

IFK-keepern Jacob Holmberg var ytterst nära ta 

tre av dom, men sjätte straffen tog Jakob och 

avgjorde därmed straffsparksmatchen.

Före denna match hade IFK spelat två kvalmat-

cher, mot IFK Osby och BK Olympic, 1-1 mot 

Osby och seger 2-0 mot Olympic. Nu är det juni-

orallsvenskan som gäller för de gulsvartrandiga 

juniorerna som dagen till ära spelade i elljus på 

A-plan, i A-lagets tröjor och med ganska mycket 

publik.

Lennart Månsson

IFKs duktiga juniorer

Jacob Holmberg räddar avgörande sjätte straffen.

Elliott Nilsson har kvitterat

Vild glädje

Lützendimma på ÖsteråsLucas Johnsson deppar

Kval till juniorallsvenskan, IFK-Lödde 1-1 (0-1) Mål: Elliott Nilsson.
Det rådde rena Lützen-dimman på Österås idrottsplats när IFK-juniorerna kvalspelade 
till juniorallsvenskan och det var inte mycket den stora publiken kunde se.

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

rörinstallation.

Tel: 0451-102 60
www.vretmaskin.se
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Restaurang
Kommendörsgatan 15, Hässleholm
(vid golfbanan)

Mån - Fre 07.00 - 15.00

FRUKOSTBUFFÉ 07.00-10.00

LUNCHBUFFÉ 
MED KAK- OCH TÅRTBUFFÉ

BRUNCH 09.00 - 15.00
Lördag & Söndag samt helgdagar

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

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

Gå in på www.flexvux.nu och läs mer. 

Behöver du komplettera gymnasiekurser

eller är du nyfiken på yrkesutbildning?

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

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

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

FUNNITS
SEDAN
1952
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Profilen Mike

Michael Ayebayfie Andrew kom till IFK inför sä-

songen 2016 – första säsongen blev han tvåa i 

den interna skytteligan och de två senaste sä-

songerna har han vunnit den - 11, 12 och 12 mål 

– som synes en jämn målfabrikation.

Gatufotboll

Mike började spela fotboll hemma i Lagos i Ni-

geria. I den tidigare huvudstaden Lagos bor det 

12-13 miljoner människor och är efter Kairo den 

folkrikaste staden i Afrika.

– Jag var väl 5-6 år då och vi spelade på gatan 

hemma i Lagos, som är Nigerias huvudstad. Det 

var inte förrän jag var 15 år som jag kom med i 

ett lag, Bayelsa United FC, och där spelade jag i 

ungdomslagen innan det blev två år i represen-

tationslaget

Och här gick det bra, så bra att han fick repre-

sentera Nigeria i U23-landslaget.

– Men det blev bara en match i landslaget, 

förklarar Mike, som också spelade afrikanska 

Champions League.

MFF och Bajen

• 2013 hamnade Mike i Sverige genom en 

agent och provspelade för Ljungskile, Jönkö-

ping, Malmö FF och Hammarby, men det blev 

istället div. l-laget Akropolis i Stockholm.

• 2014 hamnade Mike i Malmö-laget Balkan  - 

och Mike gjorde succé med 19 mål.

• 2015 spelade Mike i Uppsala Kurd i trean, 

innan han drog tillbaka till Skåne.

• -Jag lärde mig älska Malmö och Skåne och 

när jag återvände träffade jag Sarah, en Mal-

mötös som jobbade inom förskolan och som 

snabbt flyttade med till Hässleholm.

Skyttekung

• I Hässleholm blev det alltså spel i IFK och i 

gulsvartrandigt blev han tvåa i interna skytte-

ligan första året och de två senaste säsonger-

na har Mike varit bäste målskytt i IFK.

• 2016 var det lite trögt med målskyttet i inled-

ningen, men i femte matchen gjorde Mike sitt 

första mot Nybro och i näst sista vårmatchen 

blev det hattrick mot BW90, sedan rullade det 

på under hela höstsäsongen då Mike nätade 

med jämna mellanrum. Mike spelade endast 

18 av de 26 matcherna.

• 2017 var inledningen katastrofal, men i sjätte 

och sjunde matchen blev det ett mål i varje 

match och två segrar. Hösten inleddes med 

nio mål på de sex försata matcherna, totalt 

11 mål.  Mike spelade 20 av de 26 matcherna.

• 2018 var det återigen trögt med målskyttet 

inledningsvis, först i femte omgången kom 

Mikes första fullträff men under vårsäsong-

en blev det ”bara” fyra mål, sedan blev det 

åtta på hösten – och 12 totalt. Mike spelade 

22 av de 26 matcherna.

– Mike är en komplett forward som är stark i det 

felvända spelet, snabb i djupled, bra en mot en – 

och så gör han många mål, berömmer tränaren 

Daniel Nilsson.

Arbetslös

Mike har de senaste åren jobbat som montör på 

sängjätten Hilding i Hästveda och trivts myck-

et bra, men så flyttade Hilding tillverkningen till 

Rydafors och under ett par månader pendlade 

Mike dit med tåg, men det blev för jobbigt.

– Just nu är jag arbetslös men hoppas hitta ett 

jobb så fort som möjligt, jag måste ju försörja fa-

miljen, säger Mike, som är flexibel och är beredd 

ta vad som erbjuds.

Volter o pussar

Mike Andrew har alltså gjort många mål på Öst-

erås och oftast händer något när han firar sina 

mål. Första året visade han hur vig han är när 

han gjorde en volt efter varje nätkänning, sedan 

visade han sin kärlek till Sarah med att springa 

bort till läktaren och pussa sin älskade...

Sedan blev Sarah gravid och när Kayla var liten 

sprang han fram till barnvagnen och pussade 

dottern och i år har han bjudit på många olika 

firande.

Ditt roligaste mål?

Mike funderar länge och till sist har han gallrat 

bland sina 35 mål:

– Det var nog ändå segermålet mot Bromölla för 

några veckor sedan, när vi säkrade kontraktet 

med 1-0 på övertid, skrattar Mike.

– Jag fick en passning av unge Lucas Johns-

son inne i straffområdet och kunde placera in 

bollen...

Och då tog han fram målfirandet från 2016, den 

akrobatiska volten, som genomfördes rakt mot 

fansen på den nya fina läktaren på Österås.

– I love the club, utbrister Mike igen.

– Jag spelar med hjärtat och jag tycker att vi har 

ett lag som skulle kunna spela på nästa nivå så 

småningom.

Vem är lättast spela med?

– Gustaf och jag har väldigt god kommunika-

tion och jag får många assist av Gustaf, sedan 

har Mohammed och Lucas härlig speed på 

kanterna – och Linus är så bra att han skulle 

kunna spela högre upp, funderar Mike.

Nigeria

Mike har inte varit hemma och hälsat på famil-

jen i Nigeria på några år och nu är det dags att 

besöka släkten.

– Jag har planerat att åka ner i december när 

träningen ligger nere. Jag kommer från en med-

elklassfamilj, min pappa är militär och mamma 

är affärskvinna, avslutar Mike som hoppas spela 

vidare i IFK.

Lennart Månsson

Foto: B
ild

b
yran

• Bud   • Bemanning   • Spedition   • Lager

Stefan Harrysson

Karpalundsvägen 39
291 92 Kristianstad

Växel: 010-206 70 40
Direkt: 010-206 70 42
Mobil: 0723-86 90 05

stefan.harrysson@avtab.se
www.avtab.se

Din kontakt:

Namn: Michael
Född: 1992-08-04
Längd: 171 cm
Vikt: 74 kg
Bor: I Hässleholm
Yrke: Montör
Bil: Nej
Klubbar: Bayelsa United FC, Shonks FC, 
Akropolis, Balkan, Uppsala Kurd, IFK
Styrkor: Teknik och speed
Svagheter: Blockera med armarna

Favoritlag: Arsenal
Favoritspelare: Ronaldinho och Samuel 
Eto´o
Skräckmotståndare: En spelare i afri-
kanska CL
Favoritland: Sverige
Favoritmat: African food
Favoritskådis: Denzel Washington
Favoritmusiker: Usher
Ogillar: Ej respektfull
Tycker om: Familjen och lycka

Pippi, ropar lilla Kayla, 2 år. Pappa Mike har satt på en film med Pippi Långstrump, där Pippi 

åker skridskor på köksgolvet med skurborstar på fötterna. Kayla skrattar gott och pappa Mike 

sitter nöjd i soffan, han lever ett fantastiskt familjeliv i Hässleholm med lilla Kayla och hustrun 

Sarah Larsson.

– Jag älskar min familj och jag älskar IFK Hässleholm, säger Mike.

– Både staden Hässleholm och föreningen IFK är mycket välkomnande, menar Mike.
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Mike med fru Sarah och lilla Kayla

WRE
Wetterströms Rostskyddsentreprenad

Påbrovägen 18 · 281 46 TORMESTORP

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

0451-38 18 70 · 044-853 00

VILKET ÅR FÖR Volvo.
Bäst i europa och världen.

Volvo XC60 och XC40
Volvo XC40 är första Volvon att vinna bilbranschens mest anrika och prestigefyllda pris: ”Årets bil i Europa”.  

Ett pris som delats ut sedan 1964 och som aldrig tidigare vunnits av en svensk bil. Bara några veckor senare blev  
Volvo XC60 utsedd till ”World car of the year”. Även det en oerhört prestigefylld utmärkelse och ytterligare ett  

exempel på att Volvos nya modeller med komfort, säkerhet och praktiska funktion uppskattas allt mer.  
Välkommen till oss och provkör din favorit!

Hässleholm  010-1670820 Markaryd  010-1670830 Bilförsälj: Vard 9-18, Lör 10-14  
Osby  010-1670840 Älmhult  010-1670850 Verkstad & bildelar:  Vard 7-17

MADE BY SWEDEN

Iris Blommor
Hässleholm

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

Iris Blommor
Hässleholm

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

Beställ dina julblommor hos oss!

HÄSSLEHOLM
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SÄSONGEN 2018, SAMMANSTÄLLD PÅ 3 SIDOR

> En del av Hässleholms kommun

www.hassleholmmiljo.se
0451-26 82 00

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

Matcher (Start/inbytta)
Egzon Ademi 24 (20+4)

Danny Gunnarsson 24 (24+0)

Filip Ranmo 24 (23+1)

Gustaf Lindroth 23 (21+2)

Mike Andrew 22 (20+2)

Patrick Osiako 21 (18+3)

Tommy Filipovic 20 (19+1)

Joel Andersson  18 (15+3)

Mohammed Hamdan 18 (14+4)

Linus Svensson 18 (18+0)

Philip Bengtsson 17 (14+3)

Isak Olsson 17 (17+0)

Carl Mujaguzi 14 (2+12)

Waed Shaif 14 (6+8)

Alexander Nilsson 13 (13+1)

Lucas Johnsson 12 (5+7)

Adam Larsson 12 (11+1)

Ikose Abelto 10 (8+2)

Simon Henningsson 10 (5+5)

Theo Ekström 9 (1+8)

Nathaniel Tongovula   8 (6+2)

Abu Bakarr Barrie   6 (1+5)

Fabian Welander   6 (1+5)

Joakim Karlsson   4 (1+3)

Muhamed Resulovic   4 (0+4)

Simon Omari 3 (0+3)

Filip Thurn 3 (0+3)

Carl Lundahl Persson   2 (2+0)

Elliot Nilsson 1 (0+1)

Isak Orajärvi 1 (0+1)

Tre IFK-mittbackar mot Bromölla,Egzon Ademi, 
Isak Olsson och Simon Henningsson

IFK-backen Joel Andersson och målvakten Adam Larsson mot Bromölla.

Alexander Nilsson boxar bort framför 
Sölvesborgs Marcus Ekenberg.

Skytteliga
Mike Andrew 12

Gustaf Lindroth 6

Tommy Filipovic 4

Filip Ranmo 4

Mohamed Hamdan 3

Philip Bengtsson 1

Danny Gunnarsson 1

Waed Shaif 1

Statistik

Där människor möter människor™ 
Järnvägsgatan Hässleholm 0451-457 00
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2018
IFK-Lindsdal 4-0
Mål: Filip Ranmo 2, Tommy Filipovic 2. En kalasstart på säsongen, matchen 
spelades på konstgräset och smålänningarna hängde inte med. Förutom fyra 
mål hade Kamraterna ett par rungande skott i trävirket. Filip Thurn inhoppare.

Nässjö-IFK 1-0
En orgie i missade frilägen, IFK dominerade totalt, men nykomlingen från ban-
dystaden nickade in segermålet mitt i IFK-pressen. Och så hade smålänningarna 
en otrolig målvakt.

IFK-Dalstorp 1-0
Mål: Gustaf Lindroth.
Premiär på ”nya” Österås och efter en dålig första halvlek dominerade IFK den 
andra där Gustaf Lindroth kunde avgöra efter fint väggspel inne i straffområdet.

Räppe-IFK 3-0
IFK inledde bra, sedan tog Växjö-laget över helt och vann rättvist. Waed Shaif 
inbytt, men tio minuter senare hade han fått två gula och fick syna det röda.

IFK-Österlen 1-0
Mål: Mike Andrew. Tre poäng efter mönsteranfall, men här skulle siffrorna 
blivit större, Alexander Nilsson matchens lirare efter ett par svettiga räddningar.

Hässleholms IF-IFK 2-2
Mål: Filip Ranmo 2. Mardrömsstart,Patrick Osiako skadades efter 19 (!!!) sekunder 
och Gustaf Lindroth efter 19 minuter. Di gröne hade 2-0, sedan tog IFK över och 
Filip Ranmo reducerade och kvitterade. Tommy Filipovic brände en straff vid 2-1.

IFK-Berga 0-1
Bara elände, IFK bjöd på smålänningarnas segermål efter målvaktstavla och
Linus Svensson skadade sig allvarligt. Glädjande var att en annan mittback, 
Isak Olsson, återkom efter skada.

Assyriska-IFK 2-0
En bra insats på en usel konstgräsplan modell äldre, detta mot seriens bästa lag. 
IFK kunde tagit ledningen när Waed Shaif läste ett felpass och stormade mot mål, 
men keepern räddade.

IFK-Råslätt 3-0
Mål: Mike Andrew 2, Tommy Filipovic. Danny Gunnarsson spelade fram Mike An-
drew till 1-0, alla kämpade väl i värmen, 31 grader i skuggan, mest sprang Tommy 
Filipovic och unge målvakten Carl Lundahl Persson höll nollan.

Sölvesborg-IFK 1-1
Mål: Waed Shaif. Här gav IFK bort två poäng, ledning 1-0, som kunde varit 2-0 om 
inte straffen missats – och 1-1 målet var en riktig bjudning av IFK-försvaret som 
spelade fram veteranen Marcus Ekenberg.

IFK-Asarum 1-2
Mål: Tommy Filipovic. Drömöppning av IFK, Filip Ranmo tog ner en cross från 
Gustaf Lindroth och spelade fram Tommy Filipovic till 1-0, men blekingarna var 
bättre i allt och vann rättvist.

Nosaby-IFK 3-2
Mål: Mike Andrew, Mohammed Hamdan. Årets domarskandal, IFK ledde 1-0 och 
mv Alex Nilsson hade fem fingrar på bollen när den sparkades ur händerna och 
domaren dömde mål. Alex reagerade och blev utvisad och avstängd i 5 matcher.
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/4
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/4
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6
/6

16
/6
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/6

28
/6

Danne Gunnarsson Adam Larsson

Rekordvarmt på Österås, Lagkaptenen Linus Svensson svalkar sig

Waed ShaifNathaniel Tongovula

Bromölla-IFK 1-0
Segermålet i 95:e minuten och detta efter en fin IFK-insats där mv Adam Larsson 
glänste, men där IFK hade klaraste målchansen när mittbacken Simon Hennings-
son fick friläge från halva planen.
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Lindsdal-IFK 0-1
Mål: Gustaf Lindroth. En otroligt viktig seger, Gustaf Lindroth matchhjälte 
efter fin assist av Egzon Ademi, fin start på höstsäsongen.

Dalstorp-IFK 2-2
Mål: Gustaf Lindroth, Philip Bengtsson. Här spelade IFK bra och Philip Bengts-
sons drömträff betydde 1-2, men västgötarna kvitterade i slutminuten. Före första 
målet skojade Danny Gunnarsson bort fyra man.

IFK-Räppe 3-1
Mål: Mohammed Hamdan, Gustaf Lindroth, Mike Andrew. IFK fick revansch 
för vårens förlust, mycket rättvist. IFK avgjorde med två snygga mål på två 
minuter efter en halvtimmes spel, Tommy Filipovic två assist.

Österlen-IFK 0-2
Mål: Mohammed Hamdan, Mike Andrew. En något tursam seger mot ett 
bra Österlen Mike Andrews vackra framspelning till Mohammed Hamdans 0-1 
var matchens behållning. Isak Orajärvi gjorde seriedebut.

IFK-Hässleholms IF 0-2
Årets bottennapp, en rakt igenom usel insats i en usel match, 
publiken grymt besvikna, keepern Adam Larsson bäste IFK-are.

Berga-IFK 5-2
Mål: Mike Andrew, Gustaf Lindroth.
IFK ledde med 2-0 och såg ut att ta tre poäng, men en reducering på 
övertid i första halvlek och ett självmål i 46:e minuten vände matchen.

IFK-Assyriska 2-2
Mål: Mike Andrew 2. IFK bjöd på mål efter två minuter i båda halvlekarna, men 
kom tillbaka och kvitterade två gånger mot seriesegrarna från Jönköping som 
spelar fin fotboll. Unge Lucas Johnsson och Nathaniel Tongovula bra i IFK.

IFK-Sölvesborg 2-1
Mål: Mike Andrew, Danny Gunnarsson. IFK spelade bra i första halvlek, här kunde 
det blivit betydligt fler hemmamål, men i andra kom Sölvesborg tillbaka och redu-
cerade och var nära kvittera. Man minns Alexander Nilssons räddning i krysset.

Råslätt-IFK 0-0
Här radade IFK upp målchanser och när man väl fick in bollen dömde 
domaren bort det, skulle varit tre poäng med hem från Jönköping. 
IFK totalt överlägsna.

IFK-Bromölla 1-0
Mål: Mike Andrew. Tur och otur jämnar ofta ut sig och här var det IFK:s tur att 
segermåla på övertid, i 93:e minuten, Mike Andrew snyggt framspelad av unge 
Lucas Johnsson. I somras var det Bromölla som vann med 1-0, efter mål i 95:e.

IFK-Nosaby 0-5
Kontrakten var klart och efter att varit helt överlägset första halvtimmen kontrade 
Nosaby in två mål och sedan blev matchen till Årets Bottennapp.

Asarum-IFK 2-0
IFK började bra och hade 4-5 klara frilägen i första halvlek, men inget mål. 
I andra rullade blekingarna upp IFK:s vänsterförsvar och avgjorde med två mål.
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IFK-Nässjö 2-4
Mål: Gustaf Lindroth, Mike Andrew.
En otroligt onödig förlust, IFK lämnade wo i första halvlek och när man vaknade till 
stod det 0-3, därmed tog nykomlingen Nässjö sex poäng mot IFK.

4/
7

Rekordvarmt på Österås, Lagkaptenen Linus Svensson svalkar sig

Derbyjubel 2-2 Filip Ranmo Philip BengtssonTommy Filipovic Theo EkströmIFK-jubel
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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

Bilar från Newmanbil

Och på A-lagets bortamatcherna mot Bromölla och Kristianstads-laget Nosaby så använde 

även A-laget bilarna, en del vackert uppstripade. På bilderna är det Filip Ranmo, Patrick Osiako, 

Carl Lundahl Persson och Simon Henningsson som just anlänt till Strandängen, Bromöllas hemmaarena.

När IFK:s juniorlag, B-lag och en del pojklag åker på 
bortamatcher, då kör man bilar från Newmanbil.

STÖD VÅRA SPONSORER

KRISTIANSTADSVÄGEN 59 · 281 21 HÄSSLEHOLM
TFN: 0451 – 141 00 · info@jinert.se

www.jinert.se
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– BUTIKER I BUTIKEN –
Stortorget Hässleholm

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

www.bgbygg.se

Reparationer – Ombyggnader 
Tillbyggnader – Murning – Gjutning 

Kakel & Klinker – Grävning 
Ritningar & Byggnadslov

www.bgbygg.se

Över 30 års erfarenhet!

0709-474701

Företaget med Resurser

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

Vi satsar på Hässleholm med omnejd!

Avfallscontainrar – Budservice – Kranbilkörning

Maskintransporter – Lastväxlarekipage

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

Gilla oss på Facebook!

0451-38 46 67 · www.flexilast.se
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0451- 140 10, Sven Brendheden 070- 56 81 153

I HÄSSLEHOLM

Rockskola, dans, teater, 

eller digital bildredigering. 

Vad vill du lära?
Besök vår hemsida och 

anmäl dig idag!

www.abfskanenordost.se
0451-49010

Arbetarnas Bildningsförbund

Slapparklappar!
Ge bort en SPA-upplevelse i julklapp.

Ett sätt att visa omtanke.

Beställ presentkort direkt på hemsidan
 www.halsooasen.se

eller ring oss på 0451-234 53.

Upplev harmoni

Logementsv 13B  •  281 35 Hässleholm  •  Tel 0451-234 53  •  E-post halsooasen@telia.com    

Yrkeshögskolan Syd
Lärande och praktik i samverkan med arbetslivet

Bli en vinnare! 
Utbilda dig hos oss!

Vi erbjuder följande YH-utbildningar

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

Deltid 225 YH-poäng
• Entreprenör elinstallation – Auktoriserad elinstallatör,
   ( ”OBS! Start januari 2019”)

E-post: kansli@yhs.se   |  Telefon:  0451-26 85 81  |  Hemsida: www.yhs.se
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UNGDOMS-
SIDOR 21-26

Fotboll är glädje och det är viktigt hålla 
tungan rätt i mun, som den här lille 
killen som spelar match i Levins Cup i 
september.

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

Och Bollkul har kört igång i november.
Bollkul är lek för pojkar och flickor 
2-5 år gamla och det är bara att komma 
till Läredaskolans gympasal söndagar 
kl. 15.30, alla är välkomna!

HNB AB
Vinslöv

Kent-Olle Johansson

Bollkul
för de minsta

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

Söndagar 15.30-17.00 Läredaskolan
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TALANGTRÄNING
Foto: B

ild
b

yran

En stor Otto-strut är alltid gott

Teknikträning

Peter Swärdh

Johan Persson

Edvin Nilsson och Ola Wendel

Kalle Thompson

I augusti arrangerade IFK Talangträning på Österås. Vädret var inte det allra bästa, men det 
var däremot gästtränarna, som alla spelat i IFK, Peter Swärdh, Johan Persson, Edvin Nilsson 
och Mamoudo Moro. Swärdh har både spelat och tränat IFK, Johan ”Sheriffen” Persson har 
spelat i gulsvart och lirar nu i Helsingborgs IF, precis som Moro – och Edvin Nilsson spelar nu 
i Ängelholm. Som ni ser på bilderna drabbades Swärdh värst av vädrets makter. Grabbarna 
serverades lunch varje dag och sista dagen blev det en jättestrut från Ottos Glassfabrik.

HOS OSS KAN DU BOWLA, 
SPELA SHUFFLE ELLER BILJARD
Vi har en fantastisk á la Cartemeny

LUNCHBUFFÉ MÅN-FRE 11:30-1400  
Alltid 2 olika alternativ inkl salladsbuffé kaffe/tårta. 

Härligt välkomna till oss

Titta gärna in på vår hemsida zuperbowlhassleholm.com 
Följa oss på Facebook/Instagram  ZuperbowlHässleholm 
Boka gärna online el. Via telefon 0451-411 77
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LEVINS CUP
Foto: B

ild
b

yran

Baran skjuter mål Mio dricker ColaDen bollen tar jag Vilken härlig stil Fotboll gör ont

Fyra hästvedakillar

Aron jublar och grattas av Endrit, Baran och Erton

Levins Cup har som vanligt spelats på många platser i Göinge under 2018. Avslutningen 
skedde som vanligt på Österås i september, med IFK som arrangör. Och som vanligt var det 
stor folkfest med matcher hela dagen för både tjejer och killar. Det jublades efter mål, det 
gräts en skvätt efter förlust, slog man sig tog ledarna ta hand om de små, målvakterna gjorde 
otroliga räddningar. Och är det inte match så kan man ju dricka en Coca – och roa sig med att 
se hur länge man kan ha drycken i munnen utan att svälja...
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Tid är viktigt.
Tillgänglighet är nödvändigt.
Att ha någon som lyssnar 
och ger råd -är avgörande!
Välkommen till Sparbanken Göinge.
www.sparbankengöinge.se

NOLLFEMMORNA
Nollfemmorna är en stark grupp som vinner många matcher, dom har många bra ledare med 
Fredrik Ahlgren i spetsen, men i denna matchen är det Magnus Lindgren som sköter snacket 
före matchen och coachar laget – och som ni ser på bilderna blir det några snygga mål – och 
naturligtvis seger...

Foto: B
ild

b
yran

Meraj ”Midde” Haidari tar sig förbi fyra killar och avslutar med mål Alfred ”Affe” Modén

Magnus Lindgren samlar gruppen i halvtid
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Ta kontakt med Din Sydvedare för information.
Distrikt Hässleholm • Distrikt Älmhult
Vx: 010-46 38 000

Gallring är friskvård för skogen!

NOLLSEXORNA
Nollsexorna är jätteduktiga och har i år vunnit nästan alla matcher, endast en förlust under 
säsongen och den kom i våras. Och då har dom ändå spelat i serien för pojkar födda 2005 och 
mött många lag med spelare som varit både två och tre år äldre, men småttingarna har skött 
sig bra under Magnus Jönssons ledning.

Mål igen...

Manfred Nilsson

Alireza Nasiri Gustaf Månsson

Zidane Sala, vilken lirare!
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-Jag skall gå tre år i Kristianstad, jag går första 

nu och redan nästa år får jag ut och praktisera 

på byggarbetsplats. Efter de tre åren är jag utbil-

dad byggnadsarbetare och sedan funderar jag 

på att läsa vidare till byggnadsingenjör, berättar 

Assem, som är en omtyckt kille i IFK-familjen.

-Assem är en jättefin kille och eftersom han va-

rit med alla tre åren är han lite som en pappa i 

gruppen, förklarar P-G Sergmo, som är den som 

tagit hand om pojkarna tillsammans med träna-

ren Abdulmajid.

Bor åtta i en tvåa

-Det är många som kommit och gått under de 

tre åren, 15-20 av dom är nu integrerade i IFK:s 

olika pojklag, många andra finns i andra klubbar 

runt omkring i Göingebygden - och många har 

sökt sig till andra delar av Sverige och spelar fot-

boll där, förklarar P-G.

ASSEM, 
en av dom lyckliga

Assem kom alltså till Sverige med mamma och 

pappa och sina sex syskon. Äldsta systern som 

är 22 år har gift sig och nu bor dom andra åtta 

i en tvårumslägenhet på Godtemplargatan mitt 

i sta´n.

-Lite trångt, men vi trivs så mycket bra i Sverige, 

säger Assem som fyller 18 om ett par månader.

-Då kommer jag att påbörja min körkortsutbild-

ning, skrattar Assem.

-Och sen hoppas jag bli svensk medborgare så 

fort som möjligt, tillägger han...

15 dagars resa

Assem och hans familj kom hit på senhösten 

2015 och det var efter 15 dagars resa.

-Först åkte vi flyg från Syrien till Libanon, sedan 

buss och färja till Turkiet, sedan tåg och buss 

genom Grekland, Makedonien, Serbien, Kroa-

tien och så upp genom östra delarna av Europa 

och efter 15 dagar var vi framme i Sverige, be-

rättar Assem.

Lirade på gatan

-Jag hade inga kompisar när vi kom till Hässle-

holm, men en farbror berättade om IFK:s  inte-

grationsprojekt på Österås och jag gick dit och 

sedan har jag stannat kvar där...

-Fotboll är jättekul, hemma i Damaskus spelade 

vi också fotboll, men det var på gatan, här lirar 

vi på riktiga fotbollsplaner, med riktiga fotbollar, 

ler Assem, som inte nog kan betona vad IFK:s 

och Sparbanken Skånes och Sparbankstiftelsen 

1826 integrationsprojekt betytt för honom.

Lennart Månsson

2016 startade IFK Hässleholm ett integrationsprojekt i samarbete med Sparbanken 

Skåne och Sparbanksstiftelsen 1826. En av killarna som varit med sedan starten är 

Assem Mahmoud, 17 år, som nu är integrerad i IFK:s vanliga fotbollsverksamhet, men 

som fortfarande är med och lirar i integrationsprojektet. Assem, som kom 2015 från 

krigshärjade Syrien, lärde sig svenska snabbt och har efter tre års studier vid Linnésko-

lan i Hässleholm nu tagit klivet till Framtidsgymnasiet i Kristianstad, där han studerar 

bygglinjen.
P-G Sergmo och Assam Mahmoud har samarbetat i tre år

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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Höstens stora 

”MONTERAT & KLART”
kampanj är här!

       Vi gör billivet enklare!
Helsingborgsv. 13, Hässleholm • Tel: 0451-807 20

jocke.karlsson@mekonomenbilverkstad.se

Vi fi nns i samma hus som 
Mekonomen-butiken!

BIL & MOTOR AB 

LED ramp
från 399 5 : -
Vinterdäck 
från 2 99 5 : -/ 4 st

Motorvärmare
från 24 99 : -

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

ÖPPET
MÅNDAG - FREDAG   08.00 - 17.00

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

Stor utställning
Länsmansgatan 17

Sösdala

Inte bara

Kakel...
Badrumsinredningar,

Värmegolv, Bubbelkar...

Mer än 50 år
i branschen

borgar för att vi kan 
hjälpa till med 

kompletta lösningar 
till de flesta projekt.

Tel. 0451 - 612 00 
www.eurogolv.se

EUROGOLV

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

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

Gör ett besök i vår butik – det lönar sig!

AB Bröderna Lantz Spannmålsaffär · Vankiva 2510 · 28195 VANKIVA · Tel: 0451-190 90 · E-post: info@brlantz.se · www. brlantz.se

www.levinsgruppen.se

De ledande mekanik- & elteknikföretagen i region syd

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!!!



28 IFK Hässleholm

VVS
KN

Ingenjörer AB

1480 x 925 mm

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

Allt i plåt och ventilation
Etablerat 1964

0451-158 53 • HÄSSLEHOLM

Medicinsk fotvårdsklinik
               0451-858 60 

 
       Välkommna!

Annika

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

0708-24 24 44  •  www.goranstaxi.se

G
ör

 so
m IFK Hässleholm åk m

ed:

STÖD VÅRA SPONSORER

Kjell Gannby Dental AB

BATTERICENTRALEN
Industri- & Startbatterier

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

Tisdag 19.00 Fredag 19.00
Söndag 19.00

Ring oss:
0451-602 38

AA - Anonyma Alkoholister
– är en gemenskap av män och kvinnor som

träffas regelbundet för att dela sina erfarenheter.

Alkoholproblem? Snapphanegruppen
Hantverkaregatan 6 NB

Tel: 0768 - 818656

Mötestider:
Måndag 19.00 Onsdag 19.00 

Lördag 10.00

Parkvillan
Åkaregatan 11
Tel: 0451 - 892 04 

Mötestider: 
Tisdag 19.00 Fredag 19.00 

Söndag 19.00
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Lärcentrum Norra station finns till för dig som är skriven i Hässleholms 
kommun och som studerar på annan ort eller på distans. Hos oss kan du 
låna dator, skriva ut, scanna och kopiera. Här kan du även boka studie-
rum till grupparbeten, projektarbeten eller om du behöver en lugn miljö 
att studera i. 

Du vet väl om att du har möjlighet att skriva din tentamen hos oss 
istället för att åka hela vägen till din högskola eller universitet?

Med vårt lärcentrum blir det lite lättare att studera på distans.

Varmt 
välkom

men till 

Norra 
station

!

Norra stationsgatan 6A, Hässleholm I 0451-762010  

Studera vad du vill på hemmaplan

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.

Vi utför det mesta inom bygg och renovering såväl som
trädgårdsarbete, markarbete, trädäck/altan-bygge och stenläggning.  

Hög kvalitét till konkurrenskraftiga priser.
Boka oss på www.lindensallservice.se eller ring 0708-102350.

CORDURA®-
FÖRSTÄRKTA 

BAKFICKOR

ID-KORTSFICKA

CORDURA®-FÖRSTÄRKTA 
KNÄSKYDDSFICKOR

SPIKFICKOR MED
MEJSELFICKOR OCH
VERKTYGSHANKAR

INNERBENSSÖM MED 
3-NÅLSSTICKNING

BENFICKA MED LOCK,
PENNFICKA OCH

TELEFONFICKA

TUMSTOCKSFICKA MED
KNIVHÅLLARE OCH
PENNFICKA

GÄLLER TILL OCH MED 151231.

519:- 
REK. PRIS 848:-

KAMPANJPRIS

INKL: MOMS

IFK:s unge burväktare Carl Lundahl Persson, 18 år, fick vakta IFK-målet i två A-lagsmatcher 

och höll nollan i en match, men eftersom IFK har två andra unga målvakter i Alexander Nilsson 

och Adam Larsson så tyckte Carl att han ville stå fler A-lagsmatcher – och blev utlånad till div. 

4-laget Kågeröd under hösten.

Kågeröd som tränas av gamle IFK-lagkaptenen Bobby Alm Nilsson fick kvalspela och efter 

två spännande matcher stod Kågeröd som segrare med 6-5 – och spelar div. 4 även 2019.

Carl kvalade med Kågeröd
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Detta har hänt
Foto: B

ild
b

yran

GRATTIS HIF
IFK arrangerade bussresa för att se när Helsingborgs IF åter tog steget 

upp i allsvenskan, men fick tji, HIF fick endast 1-1 mot Halmstads BK, 

men den allsvenska biljetten blev klar några dagar senare och speciellt 

GRATTIS till Per-Ola Ljung, Johan Persson och Mamoud Moro!

Med på bussen fanns sponsorer, IFK-spelare, Gamla IFK-are – och gläd-

jande en hel del gamla spelare; Dan Granqvist, Bengt-Olof Rydell, Pär An-

dersson, Magnus Eek, Bosse Nilsson och Wilgoth Adamsson – och så den 

store HIF-supportern Peppe Pettersson från Finja, klädd i rött och blått... 

E
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m
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Max och Patrick från Kenya
När IFK mötte Nässjö IF satt en liten kille iklädd Kenyas landslagsdräkt på 
den nya läktaren på Österås, 7-årige Max Schröck från Valdemarsvik.
Max hade rest från fotbollslegenden Nils Liedholms hemort för att se sin 
landsman Patrick Osiako spela och eftersom det var en kvällsmatch så blev 
det övernattning för Max och pappa Rickhard på nyrenoverade Statt.
-Max är adopterad från Kenya och när han fick veta att Patrick Osiako spelar 
i IFK så ville han att vi skulle åka ner och se en match och vi tycker det är 
väldigt viktigt att Max får positiva förebilder från hemlandet.
-Det var jättekul att få se Patrick lira och efteråt fick jag träffa Patrick och 
jag fick en IFK-vimpel av Patrick, berättar Max, som hunnit fylla 8 år i höst.

GRATTIS HIF
IFK säkrade kontraktet 4 oktober när man slog Bromölla med 1-0, 
Hässleholms IF fick kämpa en månad längre, di gröna kvalspelade 
sig kvar genom att besegra div. 3-laget Smedby från Norrköping, 
GRATTIS! Nu blir det derby även 2019!

Knatteinskrivning!
I år var det pojkar födda 2013 
som i våras kom till knatte-
inskrivningen på klubbis, här är 
det Love Göransson som själv 
skriver sitt namn under pappas 
ledning.

Bollkallarna! Nej, Bo Wendén, 80 

år, är inte bollkalle. Bosse är bara 

vänlig plocka upp en boll och ge 

till bollkallen innanför staketet.

Hemvändare 2018
I somras var det tre IFK-fost-

rade pojkar som återvände till 

fadershuset:

• Viktor Holmberg, född 2002, 

som spelat i Malmö FF i två år.

• Theo Ekström, född 1999, 

som spelat i Kalmar FF i tre år. 

Debuterade i IFK som 14-åring 

och blev IFK:s yngste målskytt 

någonsin med mål i debuten.

• Simon Omari, född 1996, har 

spelat i  Mala IF efter att ha 

lämnat IFK p g av efterhängs-

en skada.

PMR
Fredrik Pålsson och Pelle Lilja på PMR Telefoniaktiebolag fixade 
en mycket uppskattad sponsorträff i sina nya lokaler på Björklun-
da före IFK:s match mot Nosaby. Danska pölsor, frågesport – och 
så presenterade Fredrik Pålsson och Pelle Lilja företaget. Fredrik 
hälsar Peter Olsson, Stoby välkommen och Pelle serverar korv till 
Michael Åkerström, Bilcentrum. 

Välkommen in till oss på Första 

Avenyen 5 i Hässleholm så 

hjälper vi dig, eller läs mer på 

seb.se/enklafirman. Du kan också 

ringa 0771-62 53 53 för personlig 

service dygnet runt, alla dagar.  

Det ska vara enkelt 
att driva eget.  
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Välkommen till oss på Optimera!

Personligt / Tryggt / Enkelt 

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



Helt nya Kia Ceed  
 Gör livet rymligare
Utseende eller innehåll, nu slipper du välja. 
Helt nya Kia Ceed och Kia Ceed SW imponerar 
med kraftfull design, gott om utrymme och 
innovativa tekniska lösningar.

Introduktionspris från: 179.900 kr

1.0 T-GDi 120 HK ACTION

Introduktionspris från: 190.300 kr

1.0 T-GDi 120 HK ADVANCE

kia.com

Alla erbjudanden gäller levererade bilar t.o.m. 30/11-2018 eller så långt lagret räcker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal och gäller endast lagerbilar. Bränsleförbrukning blandad körning (NEDC 2.0) nya Ceed 
SW 5,6-5,8 l/100 km; CO2-utsläpp 127-132 g/km; nya Kia Ceed 5,6 l/100 km; CO2-utsläpp 127-128 g/km. Miljöklass Euro6d-TEMP. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Utrustning varierar beroende på version. Bilarna på bilden är extrautrustade. 
Viss extrautrustning lanseras vid senare tillfälle. Med reservation för eventuella tryckfel.

Bilgatan 12, Stockholm
Öppettider: Mån - Fre, 8 – 17.
Lör – Sön, 11 – 15. Tel: 08 – 123 45 67. 
www.aterforaljarebil.se

Vi älskar idrott!
www.stoby.se

Newmanbil AB
HässleholmHässleholm

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


