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SÅ ONÖDIGT SPÄNNANDE

Tack killar för att ni fixade kontraktet, men 

varför måste det bli så onödigt spännande?

När IFK avslutade vårsäsongen med att bese-

gra tvåan och kvallaget IFK Berga med 3-0, var 

avståndet ner till hemska negativa kvalplatsen 

13 poäng, kändes rätt säkert!

Och när höstsäsongen startade med match 

mot just laget som låg på kvalplatsen, Älmebo-

da/Linneryd, så kunde kontraktet i princip vara 

klart vid seger.

Första halvlek var total utspelning, 2-0 kunden 

varit 5-0, men så på övertid reducerade små-

länningarna och i andra halvlek tappade Kam-

raterna allt och så blev det en tappad poäng.

Smålänningarna fick ny erergi och i de fem 

kommande matcher tog man full pott, 15 po-

äng – och nu var det match igen, eftersom:

• 2-1 hemma mot västgötska Dalstorp blev 

nytt poängtapp genom en onödig stratt i 

95:e matchminuten – och sen blåste doma-

ren för full tid.

• 2-0 i halvtid i derbyt mot Hässleholms IF. De 

gulsvarta satte ut skorna i och det var kvitte-

rat redan efter 3 minuter, de gulsvarta sprang 

inte många meter i andra – och tre tappade 

poäng. Sen höll spänningen i sig hela höst-

säsongen och med sju poäng på de tre sista 

matcherna räddades kontraktet – och IFK 

blev faktiskt BÄST I STA´N – för tredje gång-

en de senaste fyra åren!

Men vad hjälper det, båda Hässleholms-lagen 

klarar sig kvar år efter år, men inget av lagen 

avancerar i seriesystemet.

Det är kanske som en av de grönaste i sta´n 

kom till mig i höstas och sa: Nu är det väl ändå 

dags för en sammanslagning, så vi får bättre 

fotboll i staden!

Visst, IFK har ett styrelsebeslut sedan många 

år tillbaka att vi är positiva, men det behövs ju 

som bekant två för ett äktenskap...

Stora delar av säsongen var positiva för de 

gulsvartrandiga, IFK tog poäng av alla lag utom 

Asarum och flest tog vi av lagen på övre halvan:

• 0-0 mot suveräna serieledarna Karlskrona 

hemma på Österås, med utvisning redan ef-

ter 5 minuter!

• 3-0 hemma mot serietvåan IFK Berga!

• 2-0 hemma mot trean Husqvarna!

Men mot dom tre lagen som kom närmast efter 

IFK var poängskörden skral:

• Totalt endast ynka fyra poäng, av arton möjli-

ga, mot Bromölla, Hässleholms IF och Älme-

boda/Linneryd. Skärpning, tack.

• Men man får kanske räkna med mycket upp 

och ner när man har en ung spelartrupp – och 

IFK hade, som vanligt, den yngsta i serien.

• Och så hade vi förstås hela Sveriges skytte-

kung, Mike Andrew, 28 mål, ingen gjorde fler 

i Allsvenskan, Superettan, division 1, division 

2 eller i division 3. Grattis Mike!

I övrigt är det mycket positivt som hänt i IFK, 

inte minst i pojklagen – och denna gång mås-

te vi framhålla våra duktiga 13-åringar, Mange 

Jönsson lovar att leverera fem A-lagsspelare!!!

• Seriespel våren, två lag i seriespel, ett i U13 

och ett i U14, 19 segrar och 186-11 i mål-

skillnad.

• Seriespel hösten, två lag i seriespel, P13 och 

P14, 15 segrar, en oavgjord, en förlust, 79-15.

• Gothia Cup, två jämna lag och A-slutspel för 

båda.

• Eskil Cup i Helsingborg, 3:a i A-slutspelet.

• GAIS 13-åringar med gamle IFK-aren Islam 

Mirée som tränare, ett av landets bästa Aka-

demilag, avfärdades med 4-1.

• Och kronan på verket, IFK vann hela Fotboll 

24, en inbjudningscup med Sveriges bästa 

13-åringar, i Kristinehamn.

Sen har IFK fått med en spelare i en landslag-

strupp till Bosön i Stockholm, 16-årige Armin 

Culum. I truppen ingår sex skåningar; två från 

Malmö FF, två från Helsingborgs IF och en från 

Landskrona BoIS – och så då Armin från IFK. 

Grattis! 

Listan på IFK-are som iklätt sig den blågu-

la landslagsdressen är lång: Tobias Linderoth, 

Daniel de Stefano, Christian Fegler, David 

Eek, Jon Jönsson, Andreas Dahl, Bo Ericsson, 

Magnus Arvidsson...

Så lycka till Armin, som är en riktig lirare, först 

landslagsläger, sen IFK:s A-lag...

Den fantastiska föreningen Gamla IFK:are 

fyller 70 år i år, 1949 bildades föreningen på 

Café Cecil, av före detta spelare – och nu fira-

de ”gamlingarna” under den årligen återkom-

mande IFK-festen. 125 personer var samlade 

i Statts trivsamma festlokal där duktige Håcan 

Nilsson var konferencier.

Med på festen var spelare, ungdomsledare, för-

äldrar, supporters och sponsorer – och från Gamla 

IFK-are festade bland annat Bertil Liljekvist, 91 och 

Sonje Björck, 88 år, vilka krutgubbar!

Till sist ett stort tack till alla våra ovärderliga 

sponsorer och även till de lika ovärderliga an-

nonsörer i IFK Hässleholms klubbtidning, vilken 

undertecknad haft nöjet att arbeta med sedan 

starten 1982,  IFK-aren har utkommit i 38 år.

Lennart Månsson

Foto: Lennart M
ånsson

Mustafa Owaid mot Österlen Adel spelar i IFKs yngsta pojklag.

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



3IFK Hässleholm

IFK:s suveräne målvakt Alexander Nilsson, 

22 år, representerar numera allsvenska 

Helsingborgs IF.

Jätteroligt för Alex – och för hela föreningen! 

IFK har levererat många spelare till allsvenskan 

genom åren, men nu var det ett tag sedan.

Det var i somras som mjölkkossan HIF från 

Helsingborg visade intresse för Alex, detta ef-

ter att målvaktslegendaren och tränaren Sven 

”San Siro” Andersson hade scoutat honom en 

tid. Lösningen blev att han lånades ut under 

hösten med köpoption och för ett par veckor 

”ALEX” ALLSVENSK I HIF 

”Alex” och legendariska Sven ”San Siro” Andersson.

Julskyltning i Hässleholm 
Söndag 1 dec kl. 12-18

Extraöppet i 
Hässleholm

Black Friday 29 november
Fynda fram till kl. 19.00

Mer info : www.hesslecity.se

strng wmn 

www.strngwmn.se

strngwmn

@strngwmnofficial 

strng wmn 

®

g

Våra kläder finns att köpa på 
Jeansbolaget Hässleholm 

och på nätet www.strngwmn.se

sedan utlöste HIF optionen och Alex är all-

svensk spelare.

Uppgörelsen gjorde det möjligt för Alex att vak-

ta IFK:s bur när det inte kolliderade med Hel-

singborgs matcher – och Alex stod 18 av de 26 

seriematcherna - och som han gjorde det, i en 

del matcher var han helt omutbar.

-Ja, det gick bra, allra bäst gick det mot Öster-

len hemma, seger 3-1 och serieledarna Karls-

krona hemma, 0-0, med endast tio man i 90 

minuter, berättar Alex.

Alexander Nilsson skrevs in i IFK redan när han 

var 3,5 år och har varit IFK trogen sedan dess 

och redan för sex år sedan , 16 år gammal, 

gjorde han debut i IFK:s A-lag.

-De första åren i IFK spelade jag där framme 

och öste in mål, men i 11-12 årsåldern pro-

vade jag på att vara målvakt och har varit det 

sen dess. Detta är en dröm för mig att få lira i 

allsvenskan, detta har jag kämpat för i alla år, 

berättar Alex, som nu får kriga om målvakts-

posten i det rödblå lagets representationslag 

med ingen mindre än förre Manchester Uni-

ted-keeper, dansken Anders Lindegaard – och 

så Kalle Joelsson som återkommer efter skada 

nån gång under 2020.

-Men det är bara inspirerande, jag har redan 

lärt mig mycket av Anders, min tid kommer, 

funderar Alex förnuftigt.

Alex hyllades vid den traditionella säsongsav-

slutningsfesten, i år förlagd till Statt, av 125 

IFK-are som jublade när Alex intog scenen.

Lennart Månsson

Gynna
våra 

sponsorer
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Detta är bara en liten del av vanliga
frågor våra kunder har. Vi finns här
för att hjälpa dig i ditt val, vi jämför
och skräddarsyr lösningar som
passar just er. Med över 10 års
erfarenhet av telefoni i Hässleholm,
så vet vi vad som fungerar och var
det fungerar.

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

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

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

Vilka
hörlurar passar 
bra till gymmet?

Mitt barn ska få 
sin första mobil, vad 

bör jag tänka på?

Hur 
stor TV 
ska jag 

ha?

Nu är barnen 
vuxna och ska ta 

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

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

Seniorrabatt? 
Ja, tack!

Nu lägger de ner den 
fasta telefonin, hur

gör jag för att behålla
mitt hemnummer?

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

Snart dags
för Thailand-resan, 
vad gäller för mitt 

abonnemang?

Viken
operatör har bäst 
täckning där jag

bor?

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

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

BEKVÄMARE!
NÄR ALLA DELAR SITTER IHOP

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.

Fullt sortiment – Hög kvalité
Dagligen 6-23/12 kl. 10.00-18.00

Välkomna!

De lyckliga vinnarna 2018
Det lönar sig att köpa granen av IFK på Maxi!
På bilden ser ni fyra av de fem glada vin-
narna, som vann 1.000 kronor vardera, från 
vänster Christel Andersson, Jonathan Dahn-
berg, Eva Hansson och Pernilla Andersson, 
alla från Hässleholm, som flankeras av Daniel 
Persson, MAXI, till vänster och gransäljaren 
Rutger Englund till höger. Femte vinnaren 

Gert Petersson, Bjärnum saknas på bilden..

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.

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

Läs mer på
sparbankenskane.se/tillsammans



5IFK Hässleholm

Ingen annan spelare, i Allsvenskan, Superettan, 

div. 1 eller div. 2, gjorde fler, inte ens i någon av 

landets 12 div. 3-serier...

I allsvenskan vanns skytteligan på 15 mål, i 

superettan 20 mål, damallsvenskan 14 mål, i 

de två div. 1-serierna var Ekin Bulut, Vasalund, 

bäst med 26 mål, den ende som kom upp i 20 

mål. Och i division 2 var alltså Mike Andrew, 

IFK Hässleholm, bäst med 28 mål, därefter 

kom Pashang Abdulla, Karlberg, i div. 2 Norra 

Svealand, som mäktade med 26 mål, Daniel 

IFK:s målspruta Mike Andrew gjorde otroliga 28 mål 

säsongen 2019 – och blev hela Sveriges skyttekung!

Tidstrand, Qviding, i Västra Götaland, gjorde 

25 mål,  medan både Jacob Berg, Gauthiod, i 

Norra Götaland, och Oskar Nordlund, IFK Tim-

rå i div.2 Norrland, båda stannade på 24 mål.

I div. 3 Södra Svealand hittade vi den som låg 

närmast Mike målmässigt, Emil Fritzell, IFK Es-

kilstuna, som gjorde 27 mål, och i samma serie 

gjorde Marcus Björklund, Trosa-Vagnhärad SK, 

26 mål, i Södra Norrland gjorde Jakob Alvaro 

Eklund, Sala FF, 25 mål. I de tre div. 3-serien i 

sydsverige kom ingen upp i 20 mål.

MIKE HELA SVERIGES 
SKYTTEKUNG

Mike spelade endast 23 av de 26 matcherna – 

och blev utbytt i 9 av matcherna, i en av dom 

redan efter 30 minuter. Räknar vi med att Mike 

spelat 23 fulla matcher blir målsnittet drygt 1,2/

match – och med tanke på att Mike blev ut-

bytt i nio av matcherna är målsnittet egentligen 

högre. Stort grattis till Mike – som av Unibet 

utsågs till seriens bäste anfallare!

Och som för en tid sedan förlängde sitt kon-

trakt med IFK!!!

Dock inget som hindrar att klubbar högre upp 

i seriesystemet kan visa intresse i vinter, vore 

väldigt konstigt om så inte skedde, målskyttar 

växer inte på träd.
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BLACK 
WEEK

ÅRETS STÖRSTA SHOPPINGVECKA

Passa på! Erbjudandet gäller t o m söndag 1/12. 
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

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

ORLANDO Snurrfåtölj
B 76 cm, D 105, H 109. 
Tyg Melo svart/grå.

2.995:–
Ord. pris 4.995:–

Köp en Carl Edmondklocka 
ord. pris från 1.895:-). Få 200 kr i rabatt 
plus ett extra läderarmband 499 kr. 
(Kampanjvärde 699:-)

Vinn en weekend i New York och se en 
NHL-match med Peter Forsberg. Läs mer 
på carledmond.com/golden-ticket 
Erbjudandet gäller till och med 31/12, 
2019.

Just nu
—
Gratis läderarmband 
och 200 kr rabatt

INSERT YOUR LOGO HERE

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

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

FIRA DINA ALLA HJÄRTANS 
DAG ÖGONBLICK

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

Första Avenyn 4  •  Hässleholm  •  0451-413 45

FJELLSTRÖM GULD

Välkommen till oss på Optimera!

Personligt / Tryggt / Enkelt 
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Föreningen Gamla IFK:are firar 70 år i år – 
och själva firandet slogs ihop med den årli-
gen återkommande IFK-festen, som i år av-
hölls på Statt.

Föreningen Gamla IFK:are bildades 1949 på 

Café Cecil i Hässleholm av gamla spelare och i 

statuterna står att man kan bli medlem först när 

man fyllt 30 år, så passa på alla gamla spelare 

och supporters...

Några av veteranerna som deltog i firandet 

har uppnått vördnadsfull ålder, 91-årige Bertil 

Liljekvist var äldst och därefter kom bröderna 

Björck, 88-årige Sonje Björck och lillebror Jan, 

som är unga pågen med sina 85 år. Alla hade 

naturligtvis mycket att berätta om alla sina år i 

IFK och det gjorde man denna kväll som led-

des av professionelle konferensieren Håcan 

Nilsson.

– Jag minns när jag kom till Hässleholm, IFK 

ordnade både lägenhet och jobb, berättar Jan 

Björck, sen fixade dom jobb till min fru också 

och när vi skulle köpa hus fixade dom det ock-

så, jag vill tacka IFK för allt.

– Samma här, jag kom till sta´n, fixade IFK allt, 

med den skillnaden att dom fixade fjälla till mig 

också, en rasande grann fjälla från Klippan, 

som blev min fru och livskamrat, skrattar Sonje. 

Och anledningen till att jag blev IFK-are var att 

jag gick och klippte mig hos frisörmästare Sven 

Jeppsson, som såg till att jag valde gulsvart.

– Och när jag kom till sta´n, till P2, så skulle 

jag också gå och klippa mig och då var det en 

annan frisör som också var en riktig IFK-legen-

dar, Jörgen Melin, så jag hamnade också i IFK, 

berättar Bertil Liljekvist, 91.

Förutom de här tre åldermännen finns det ju en 

massa gamla IFK-are som inte var på plats, en 

av de allra bästa spelarna på den tiden, Len-

nart ”Pille” Nilsson, bosatt i Lund, är också 91 

år och följer fortfarande IFK och är naturligtvis 

medlem i Gamla IFK-are. ”Pille” var en mästare 

i både fotboll och pingis...

På plats på Statt fanns en massa ungdomar 

mellan 70 och 80 som var med och firade, 

gamle skyttekungen Vilgot Adamsson, Douglas 

Ahlqvist och många, många fler...

Föreningen Gamla IFK-are stöttar IFK:s verk-

samhet, såväl ungdomar som representations-

laget, på en massa olika sätt:

Gamla IFK:are

En pigg 70-åring

• Man administrerar IFK:s målklubb, där delta-

garna betalar en tia för varje gjort mål – sen 

avslutas det med julbord i klubbstugan.

• Man sköter också om ett tipsbolag där det 

tippas varje vecka och där en del av behåll-

ningen går till IFK och en del delas ut i vinster.

• Säljer 50/50-lotter inför A-lagsmatcherna.

• Administrerar Bingolotter några gånger per 

år, främst inför julen.

• Inträdet till A-lagsmatcherna.

• Vårauktionen på Stortorget.

• Jord- och gödningsförsäljning.

• Julgransförsäljning Maxi Stormarknad.

• Sist men inte minst samlas Gamla IFK:are 

i IFK:s klubbstuga varje fredag 10.00-12.00 

och äter frukost till självkostnadspris – där 

finns Bertil och Sonje och många, många fler, 

välkomna alla hugade att frukostera med IFK!

Den förste ordföranden i Gamla IFK:are var 

Edgar Holm, som dock lämnade över klubban 

till Erik Leandersson redan efter ett år, Lean-

dersson satt sedan mellan 1950-88, i nästan 

40 år, sedan har Karl-Erik Almqvist, Nils Tor-

stensson och Lennart Persson svingat klubban 

innan nuvarande ordföranden Ronny Nilsson 

tog över. Ronny har god hjälp av Ronnie Carls-

son, som sköter mycket av det adminastrativa, 

Ronny och Ronnie är två killar som fötts in i IFK 

– och sedan stannat kvar som gulsvarta hela 

livet. Sedan finns det ytterligare massor med 

”gubbar” som gör ett fantastiskt jobb inom för-

eningen.

Lennart Månsson

”...dom fixade fjälla till mig också...”

Tio veteraner fr. v: Zenon Rokicki, Rutger Englund, Ronny Nilsson, Ronnie Carlson, Sonje Björck, 
Bertil Liljekvist, Jan Björck, Wilgoth Adamsson, Douglas Ahlqvist och Urban Jönsson.

Jan Björck, Bertil Liljekvist och Sonje Björck.

Trivsamt på Statt, 125 personer.

Bertil Liljekvist 91 år, var poppis på Statt.

Ett av IFK:s första lag.
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Profilen Isak

Två minuters spel säsongen 2018. Ordinarie i 
alla 26 matcherna 2019! Vilken resa IFK:s lo-
vande mittback Isak Orajärvi, 19 år, har gjort!
Isak kom till IFK från Kamratkollegan IFK 
Osby redan när han var 14 år och är alltså 
fostrad i IFK Hässleholm under dom viktiga 
utvecklingsåren 14-19 år.

satsa på ishockeyn, jag var den ende som val-

de fotbollen och då var jag tvungen byta klubb 

och det var en självklarhet att välja IFK Hässle-

holm, berättar Isak.

-Vi hade mött IFK:s duktiga 00:or i alla år och 

jag visste att jag kom i bra omgivning och jag 

fick en väldigt duktig tränare i Conny Olsson. 

IFK:s pojkar födda 2000 var exeptionellt bra 

och många har hamnat i A-laget.

-Många av lagkamraterna fick chansen i A-la-

get redan för ett par år sedan, min mittbacks-

kollega Isak Olsson, också född 2000, spelade 

i A-laget redan 2017, Carl Lundahl-Persson, 

Carl Mujaguzi och Elliot Nilsson likaså... Och 

Amel Crajlic har kommit tillbaka efter några år 

i Malmö FF, så nu är vi många 00:or i A-laget.

Ditt mål inför säsongen 2019?
-Mitt personliga mål inför säsongen var att spe-

la bra i träningsmatcherna och sedan försöka 

ta en ordinarie plats i A-laget, men att jag skulle 

starta alla 26 seriematcherna fanns inte på kar-

tan, försäkrar Isak ödmjukt.

Men redan under försäsongen kändes det 

väldigt bra, både på träningar och i tränings-

matcherna, säger Isak och när seriespelet star-

tade i april var Isak ordinarie.

Något som IFK-legendaren Bosse Nilsson för-

utspådde redan i vintras...

När serien tog slut i mitten av oktober kan vi 

konstatera att Isak Orajärvi har startat alla 26 

matcherna och endast blivit utbytt i en match, 

borta mot Bromölla.

-Ja, det har gått fantastiskt bra, jag har fått 

stort förtroende av nye tränaren Jonas Jöns-

son, men det började inte så bra, berättar Isak.

-I de två inledande matcherna, mot Räppe och 

Berga, var jag usel och i de sista seriematcher-

na var jag inte heller bra, säger Isak självkritiskt.

Klok och följsam
-Men totalt har Isak varit mycket bra, berömmer 

tränar-Jonas. Isak har visat en mognad i både 

spel och beteende som inte många 19-åringar 

besitter. Målmedveten och professionell, redan 

i januari visade han att han tänkte spela en 

viktig roll i laget och i mars stod det klart för 

oss ledare att han skulle ta en ordinarie plats i 

backlinjen, Isak har en oerhört bra spelförstå-

else och är trygg med boll, berömmer Jonas.

När började du lira fotboll?
-Jag var väl 5-6 år och i IFK Osby hade vi 

många olika lag i fotbollsskolan där jag började 

och det var oftast de allsvenska lagen som gav 

namn åt lagen, jag spelade i Helsingborgs IF...

-I de yngre åldersklasserna var jag offensiv 

mittfältare och det blev många framspelningar 

och även en del mål, när jag sen blev lite äldre 

flyttadeds jag ner i backlinjen.

-Som liten fanns det tid även för hockeyn och 

där lirade jag i Osby IK och ishockey var också 

väldigt kul, men när jag tvingades välja var det 

inget tvivel om att det skulle bli fotbollen, för-

säkrar Isak, som hittills inte ångrat sitt val.

Under tiden Isak dubblerade hände det många 

gånger att han hastade från fotbollsträningen 

till hockeyträningen.

Familjen fotboll
Hela familjen Orajärvi har spelat fotboll.

-Ja, pappa Eero spelade i Strömsborg och 

Visseltofta medan mamma Anne spelade i IFK 

Osby, vilket även Isaks syster Miranda gör.

-Mamma och pappa har lagt skorna på hyllan 

och syrran är långtidsskadad, så numera hin-

ner hela familjen följa mina matcher i IFK.

Tågpendlar
Isak har bott hemma hos mamma Anne och 

pappa Eero under alla år och det har varit långa 

dagar, först skolarbetet där Isak studerat natur 

vid HTS i Hässleholm, med inriktning på fot-

boll vid NIU, där han haft gamla IFK-tränartrion 

Daniel Nilsson, Rickard Svensson och Ben-

Namn: Nils Isak Orajärvi
Född: 2000-03-31
Längd: 179 cm
Vikt: 75 kg
Bor: I Osby
Yrke: Studerande
Bil: VW Polo
Klubbar: IFK Osby, IFK
Styrkor: Följsam, spelförståelse

Favoritlag: Barcelona
Favoritspelare: Kanté, Chelsea
Skräckmotståndare: Mustafa Owaid
Favoritland: Spanien
Favoritmat: Tacos
Favoritskådis: -
Favoritmusik: Ed Sheeran
Ogillar: Städa
Tycker om: Resor

ny Johansson som instruktörer – och sedan 

fotbollsträning med IFK fyra dagar i veckan, 

17.30-19.00, för att sedan landa hemma i Osby 

strax före 21.00.

-Men det funkar alldeles utmärkt, jag har trivts 

med både studierna och IFK, så det har inte 

varit jobbigt alls, skrattar Isak, som nu tar ett 

sabbatsår från skolan och skall jobba – innan  

Isak tar upp studierna igen hösten 2020.

Vad har du för mål med fotbollen?
-Självklart siktar jag som alla andra på All-

svenskan eller Superettan, sen om man kom-

mer dit återstår att se. Tycker att jag utveck-

lats mycket under Jonas och Chadies ledning, 

Jonas har ett mål för oss och med laget, en 

oerhörd drivkraft som kan ta oss långt och 

fortsätter man utvecklas individuellt är målet 

realistiskt.

Och fritiden?
-Som alla andra spelar jag en del FIFA, jag 

umgås mycket med familjen – och med kom-

pisarna. Vi fikar tillsammans och ibland blir det 

även spontanfotboll med kompisarna, fotboll 

får man aldrig för mycket av, skrattar Isak, och 

ser fram mot säsongen 2020, som kanske in-

leds med träningsläger i Nerjas utanför Malaga 

i Isaks favoritland Spanien, där han besökt sitt 

favoritlag Barcelona, en mäktig upplevelse.

Lennart Månsson

Från två minuters spel 2018 till alla 26 matcherna 2019!
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”Målmedveten och professionell, 
redan i januari visade han att han 
tänkte spela en viktig roll i laget...”

Foto: Lennart M
ånsson

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

handelsbanken.se/hässleholm

Isak i luftduell med Nosabys 
skyttekung Andreas Grahm.
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www.bgbygg.se

Reparationer – Ombyggnader 
Tillbyggnader – Murning – Gjutning 

Kakel & Klinker – Grävning 
Ritningar & Byggnadslov

www.bgbygg.se

Över 30 års erfarenhet!

0709-474701

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

Stortorget Hässleholm
Tel. 0451-38 43 00

www.nissesvaruhus.se

– BUTIKER I BUTIKEN –

VÄSKORKOSMETIK    

SVENSKA
KVALITETSMASKINER

FÖR RÖR- o PLÅTBOCKNING

www.swebend.com
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Våren 2020 öppnar vårt nya 
kontor på Frykholmsgatan

Vi välkomnar befintliga och nya 
kunder till vårt moderna bankkontor 

i centrala Hässleholm.

Nordea Hässleholm

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

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

Gallring är friskvård för skogen!

Lokala och närvarande
Med nya och mer ändamålsenliga lokaler kommer vi att öka vår fysiska närvaro på 

orten och på så sätt bli en ännu mer närvarande och lokal rekryteringspartner.  En 
fördel för våra kunder, men framför allt för våra medarbetare.

Vi vill gärna träffa er
I dagsläget har vi cirka 50 köpande kunder i Hässleholm med omnejd* och vi vill gärna
komma i kontakt med nya. Vi hjälper till med bemanning av personal samt direktrekry-
tering av tjänstemän och kollektivanställda inom olika branscher. 

Vi finns här för er! Kontakta Tomas på 0451-707481 för att boka in ett möte.                                
Läs gärna mer om oss på www.wikan.se. 

*Hässleholm, Perstorp, Tyringe, Hästveda, Sösdala, Ballingslöv,                                
  Emmaljunga, Markaryd, Osby, Älmhult, Örkelljunga och Bjärnum. 

Hej! Vi vill passa på att berätta för er att vi 
byter lokal i Hässleholm. Från och med mitten av 
mars är vår adress Andra Avenyn 3.

Kristoffer
044 5906508

Johanna 
044 5906502

Andreas
044 5906507

Jennie
044 5906505

Pernilla
044 5906514

Sara
044 5906512

Tomas
0451 70 74 81

Vi är Wikan Personal i ert område:

www.wikan.se



12 IFK Hässleholm

VI TACKAR VÅRA
NÄTVERKS-
MEDLEMMAR

ADIDAS

ALDE INTERNATIONAL

AVT TRANSPORT

BALLINGSLÖV

BERGKVARA BUSS

BILCENTRUM

BMS

CARLSONS ISOLERING

CITYGROSS

COOP EXTRA

EXAKTA CREATIVE

FASAB

FINJA

FLEXILAST

FRANSSONS BYGG

HANDELSBANKEN

HIBAB

HNB AB

HÄSSLEHEM

HÄSSLEHOLM MILJÖ 

ICA KVANTUM

ICA MAXI

INTERSPORT

JINERT

JSB - JOHN SVENSSON BYGG

KLINGSTRÖMS PLÅT

LEVINS GRUPPEN

LÄNSFÖRSÄKRINGAR

MAGNUSSONS PRESENT

MELLBY GÅRD

NEWMANBIL

NORRA SKÅNE

OPTIMERA 

PIZZERIA TORINO

PMR TELECENTER

SPARBANKEN GÖINGE

SPARBANKEN SKÅNE

STATT

STOBY

SVENSK UPPDRAGSUTBILDNING

SWEBEND

SYDVED

TRANSNAVAL

VINSLÖVS FRITIDSCENTER

WIKAN PERSONAL

STEFAN HITTADE  HEM TILL IFK

Vi tar det från början, Stefan Svensson började 

lira knattefotboll i IFK som 5-åring, vilket var en 

självklarhet:

• Alla som bodde i Stoby spelade i IFK, Vi var 

många jämnåriga killar som spelade fotboll 

och hämtades upp i IFK:s minibuss. Det var 

en fantastisk tid och härlig gemenskap.

• Pappa Lars var ordförande i 

IFK:s U-sektion.

• Storebror Mikael var given i 

A-laget och värvades 1988 

av allsvenska Öster.

• Även Stefan kämpade sig 

genom pojklagen, juniorla-

get – och in i A-laget.

När JAS 39 kom

När Stefan var 21 år lämnade 

han sta´n för att studera till flygtekniker vid F14 i 

Halmstad – och spela fotboll i Leikin.

Flyttade sedan vidare till F16 i Uppsala för vidare 

studier och inledningsvis blev det lite träning i 

Sunnersta, en förening i de lägre serierna.

-När så Jasen kom till flygvapnet 1996 förändra-

des förutsättningarna och våra arbetsuppgifter 

förändrades kraftigt till det sämre, då valde jag 

att sluta inom det militära, berättar Stefan.

Och de närmaste åren hände det mycket, häng 

med:

• 1996 flyttade Stefan till Markaryd och blev ser-

vicechef på Nibe.

• 2000 startade Stefan sitt första företag, Små-

lands Brasvärme.

• 2008 flyttade Stefan hem till Hässleholm och 

blev anställd i TransNaval.

IFK

Flytten hem till Hässleholm innebar också att 

Stefan så småningom hittade hem till moder-

klubben IFK Hässleholm och han hjälper nu 

föreningens huvudstyrelse, som de senaste 

åren föryngrats och förbättrats – och Stefan är 

en av dom som nu jobbar aktivt för att IFK så 

småningom åter skall kunna ta klivet tillbaka till 

Svensk Elitfotboll, även om alla är medvetna om 

att vägen dit är lång och kräver att alla jobbar 

hårt och att föreningen struktureras och effek-

tiviseras.

-2008 var TransNaval ett litet företag med en-

dast ett par anställda. Stefans uppgift var att få 

fart på försäljningen och utveckla företaget till-

sammans med dåvarande ägaren Bo Persson. 

Företaget har växt ca 10 % om året och aldrig 

visat röda siffror. 2013 klev Stefan in som deläg-

are i företaget och började arbeta på en strategi 

för att skynda på utvecklingen. 2017 köpte Ste-

fan hela bolaget och började 

att forma ett företag som skulle 

kunna ta större kliv framåt. Och 

stora kliv har det blivit, under 

2019 kommer TransNaval att 

öka omsättningen med 25 %!

-Idag är vi 22 anställda och 15 

inhyrda montörer - och om-

sättningen har ökat från 30 till 

50 miljoner på bara några år...

Import o grossist

Från starten var TransNaval ett rent import- och 

grossistföretag, med många stora och små kun-

der. Sedan började monteringen av stängsel 

i början av 2000-talet och 2010 började efter-

frågan av montering bli större och större och 

2014-15 tog det fart rejält, nu 

utgör montering två tredjede-

lar av omsättningen, berättar 

Stefan.

12.000 stolpar väg 21

-Trenden att mer och mer 

stängslas in har pågått någ-

ra år nu och inte minst inom 

vägar och järnväg  är efterfrå-

gan stor, vi har just avslutat 

ett jättejobb med att stängsla in väg 23 norr om 

Älmhult, ett jobb som omsatte sex miljoner.

-Och sedan augusti är vi igång med väg 21 mel-

lan Hässleholm och Kristianstad, ännu ett jätte-

jobb som blir det största projekt vi genomfört i 

företagets historia, där IFK:s suveräne skytte-

kung Mike Andrew (28 mål) är en av montörerna 

och där det sätts upp 12.000 stolpar längs väg-

renen och där takten är ettusen meter per dag.

-Naturligtvis jätteroligt få ett sånt stort jobb på 

hemmaplan...

TransNaval är även involverade med ett ar-

betslag på Rotebroleden som är ett delprojekt 

i ”förbifart Stockholm”. Här sätts viltstängsel i 

en mycket svår terräng och TransNaval har blivit 

handplockade för uppgiften.

Skåne dominerar

Historiskt sett har några skånska företag do-

minerat denna bransch och det har varit väl-

digt prispressat, vi har dock inte hängt med i 

prispressen utan konkurerat med kvalitet och 

service som ledord och nu visar det sig att det 

varit rätt melodi, våra konkurrenter har länge 

haft det tufft, medan vi hela tiden stärkt våra 

aktier, berättar Stefan.

-Vi samarbetar med många inom byggbran-

schen, ett företag som vi samarbetar mycket 

med är FASAB Mark och de största arbeten är 

just nu infrastrukturprojekt även om det är mas-

sor med andra företag som också använder 

våra tjänster för att stängsla in olika projekt, allt 

från skolor och dagis till högriskobjekt såsom 

fängelser och kraftstationer.

Den stora ökningen omsättningsmässigt beror 

givetvis på den ökade efterfrågan på montering 

av stängsel, men jag vill förtydliga att import - 

och grossistdelen är lika framgångsrik som den 

alltid varit, betonar TransNa-

vals VD Stefan Svensson, 

vars motto är ”hägnar in - 

stänger ut”!

Framtid

Att driva ett förtag på lands-

bygden så som vi gjort ge-

nom åren är extra krävande. 

Nu finns det inte mer mark att 

bygga ut på och lokalerna är 

inte längre optimala för den ”stora” verksamhet 

som vi blivit. Vi behöver andra resurser runt oss 

idag än vad behovet var för bara några år sedan.

Så nu har Stefan nyligen fattat beslutet att flytta 

hela verksamheten – till Hässleholm, nya lokaler 

ska stå färdiga hösten 2020.

-Jag räknar med att tillväxttakten över tid inte 

skall minska och de nya lokaler kommer att ge 

oss extra energi att satsa vidare, konstaterar 

Stefan – som också gläds åt att ha blivit nomi-

nerad till ”Årets företagare” i Hässleholms kom-

mun. IFK säger stort grattis och lycka till i de nya 

lokalerna!

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

1990 lämnade en av IFK:s fotbollsspelare Hässleholm. 25 år senare flyttade han tillbaka och 

blev framgångsrik företagare – och en av IFK:s viktiga sponsorer! Det handlar naturligtvis 

om Stefan Svensson, 50 år, som numera är ägare till stängselföretaget TransNaval i Ekholma, 

som just nu är i färd med att stängsla väg 21 mellan Hässleholm och Kristianstad.
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STEFAN HITTADE  HEM TILL IFK
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

TransNaval stängslar just nu hela 21:an 
mellan Hässleholm och Kristianstad.
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Jonas  summerar

Ny assisterande

Mitt i förberedelserna inför 2020 ska säsongen 
som gått summeras. En säsong då flertalet ton-
givande spelare hade försvunnit och lämnat 
plats för många egna talangfulla spelare att för-
söka etablera sig i IFK:s A-lag. 

Jag fick möjligheten att bygga ett nytt lag med min syn 

på fotboll, sammanhållning och beteenden. Vi kom en bit 

på vägen under året som gick. Vi lägger en säsong till 

handlingarna som innebar att vi var bland lagen i serien 

som gjorde flest mål, vi fick se Mike Andrew bli skytte-

kung, Alexander Nilsson värvas av Helsingborg och Isak 

Orajärvi spela flest minuter (alla utom 30).

Vi lyfte upp tre gånger Holmberg i A-laget så nu heter de 

flesta Isak eller Holmberg, eller till och med Isaac Holm-

berg som var senast i raden av egna produkter att lyftas 

upp. Vi fick slita till den sista omgången innan vi kunde 

säkra division 2- kontraktet och till slut även titulera oss 

bäst i Hässleholm. 

Vi drogs med skador och vi drogs med oerhörda toppar 

och dalar i våra prestationer. Vi förlorade oförklarligt mot 

Nässjö borta, tappade sent 2-0 till 2-2 mot Räppe i Växjö 

och gick sju raka matcher utan seger under inledningen 

av hösten. I andra änden av säsongen 2019 - den posi-

tiva - så besegrade vi både Husqvarna och IFK Berga 

med övertygande insatser hemma på Österås och vi slet 

till oss en poäng hemma mot seriesegrande Karlskrona 

trots en man utvisad efter fem minuter. När det gällde 

som mest spurtade vi även med 10 av 12 poäng i de fyra 

sista matcherna. 

Vad som är än mer glädjande är att vi inte ska börja om 

nu. Vi har 17 spelare på kontrakt, vi har förstärkt ledarst-

aben och viktigast av allt - vi har byggt grunden på det 

som ska bli en bra period i IFK:s historia. Vi har en klar idé 

om hur vi ska lyfta prestationerna på plan och förutsätt-

ningarna för att vara spelare i vårt A-lag till nästa nivå så 

att spelarna i sin tur kan lyfta IFK till nästa nivå. 

Det är med glädje, stolthet och beslutsamhet om fram-

gång som jag leder IFK Hässleholms representationslag 

in i 20-talet. 

Jonas Jönsson

Huvudtränare

IFK har gjort klart med en ny assisterande tränare, Alexander Frid-

lund, 29 år. Därmed får IFK ett ungt tränarteam eftersom huvud-

tränaren Jonas Jönsson är 27 år. Alexander, som är Broby-kille, 

bosatt i Kristianstad, är en mycket meriterad tränare.

-Jag har UEFA A-utbildning, utbildad vid Högskolan i Halmstad, 

där jag även utbildade mig inom Biomedicin, där lärde vi oss bland 

annat att tolka forskningen, vilket bidrar till att minska skadorna.

Andreas började lira fotboll hemma i Broby, fortsatte i Kristianstads 

FF och Glimåkra, men insåg tidigt att han inte skulle bli nån stjärna.

-När jag var 20 år insåg jag att det var bättre satsa på en tränarkarriär 

och första laget blev Broby IF:s 15-åringar. Under utbildningsåren i 

Halmstad tränade jag Halmstad BK:s 13, 15, 17 och 19-årslag som 

var knutna till HBK:s Akademi, berättar Alexander.

2019
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Jonas  summerar

Theo Ekström

Skytteliga
Mike Andrew 28

Mohammed Hamdan 7

Theo Ekström   4

Amel Crnalic 2

Abelto Ikose 2

Mustafa Owaid 2

Lucas Johnsson 1

Isak Orajärvi 1

Patrick Osiako 1

Nikola Zivanovic 1

Självmål 1

Statistik
Matcher Start inbytt utbytt
Theo Ekström 26 0 16

Isak Orajärvi 26 0 1

Philip Bengtsson  24 0 0

Mattias Jönsson  24 3  5

Mike Andrew 23 0 9

Mustafa Owaid  23 11 7

Patrick Osiako  22 0 3

Mohammed Hamdan 21 4 10

Isak Olsson  21  3  3

Carl Mujaguzi 19  6  8

Alexander Nilsson  18 0 0

Egzon Ademi  17 1  5

Abelto Ikose  16  7  4

Victor Holmberg  14  9  3

Lucas Johnsson  14  9  2

Amel Crnalic 9 0 3

Elliot Nilsson  9  9  0

Waed Shaif  8  8  0

Nikola Zivanocic  8 0 1

Simon Henningsson  7  1  2

Isaac Holmberg  6  6  0

Kevin Alin  5 0 0

Derrick Dixon  5  5 0

Carl Lundahl Persson  3 0 0

Bromöllas Ameer Naseer och Muhammed Hamdan

Muhammed 
Hamdan

Lucas Johnsson

Simon Henningsson

Carl Lundahl Persson

Chadie Hotait
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Ungdomarna Carl Mujaguzi och Waed Shaif

2019
IFK Berga-IFK 2-0 (2-0)
Tuff start på säsongen då Kalmar-laget avgjorde med två mål de första tolv mi-
nuterna. Carl Mujaguzis skott var IFK:s farligaste målchans. I slutmin. räddade 
Alex en straff och 2-0 stod sig tiden ut.

IFK-Räppe 0-1 (0-0)
Ett tamt IFK förlorade hemmapremiären, en match som de gulsvartrandiga skall vin-
na. Växjö-laget vinner på en hörna som dimper ner framför tre hemmaspelare och 
en bortaspelare, den senare avgör matchen. Offervilja och beslutsamhet saknades.

Älmeboda/Linneryd 1-1 (1-1)
Mål: Mike Andrew. IFK åkte till Rävemåla och tog hand om taktpinnen, men efter 
13 min gjorde smålänningarna 1-0. Mike kvitterade och var nära avgöra i  slutmin. 
efter fin framspelning av Elliot Nilsson, men skotten decimetern utanför stolpen.

IFK-Österlen 3-1 (1-1)
Mål: Mike Andrew 2, Mohammed Hamdan. IFK-keepern, för dagen lagkapten, 
Alexander Nilsson var helt omutlig och IFK kunde ta första segern. Skillingelaget 
tog ledningen och var även nära 0-2, innan IFK vände och tog årets första seger.

Dalstorp-IFK 1-2 (1-0)
Mål: Mike Andrew 2. Vilken vändning! Västgötarna chockade med 1-0 redan ef-
ter fem min, IFK kvitterade i andra och avgjorde i 93:e min sedan Philip Bengts-
son snyggt spelat fram Mike, som med huvudet placerade in bollen vid stolpen.  

IFK-Hässleholms IF 2-2 (1-1)
Mål: Mike Andrew, Mustafa Owaid. Suverän första halvtimma av IFK, spel mot ett 
mål - och hade inte Mike petat in Theo Ekströms boll hade det varit 2-0, men nu 
blev det avblåst för offside. Mustafa Owaids gjorde sitt första mål för IFK.

Karlskrona-IFK 4-1 (2-1)
Mål: Mike Andrew. IFK skapade flera målchanser, men det var blivande serieseg-
rarna som hade 2-0 tidigt. 16-årige Victor Holmberg gjorde seriedebut och Philip 
Bengtsson fick starta som mittback efter flera skador på våra mittbackar.

IFK-Asarum 2-3 (1-2)
Mål: Mike Andrew 2. Karlshamns-laget Asarum är det enda laget i serien som IFK 
inte tog  poäng av. Förlusten kändes onödig, Asarum fick enkla mål, inte minst 
när Henrik Fribrock  fick stå helt ren och nicka in en hörna.

Nässjö-IFK 1-0 (0-0)
För andra året förlorade IFK onödigt i Nässjö. En stolpträff i den mållösa första 
halvleken kunde bäddat för seger, men det blev laget från bandy-metropolen som 
avgjorde efter hörna.

IFK-Husqvarna 2-0 (1-0).
Mål: Mike Andrew, självmål. Kanonmatch av IFK mot topplaget, vilken kämpain-
sats. IFK-tränaren Jonas Jönsson valde att ge Mustafa, Mohammed och Lucas 
chansen från start. Theo Ekströms fina avgörande 2-0 noterades som självmål.

Råslätt-IFK 1-4 (1-2)
Mål: Mike Andrew 2, Mustafa Owaid, Mohammed Hamdan. IFK satte full fart från 
början och tog andra segern på en vecka mot ett Jönköpings-lag, första målet vack-
ert när Mattias frispelade Mohammed som rundade målvakten och passade Mike.

IFK-Bromölla 1-3 (0-1)
Mål: Nikola Zivanovic. Efter två segrar kom en dipp, en av säsongens sämsta 
insatser, det märktes att skyttekungen Mike Andrew saknades, det var tamt och 
lojt. Isaac Holmberg gjorde A-debut med ett piggt inhopp, ännu en 02:a i A-laget.
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Amel Crnalic Patrick OsiakoChadie Hotait och Ikose Abelto Mattias JönssonCarl Lundahl Persson

IFK-Nosaby 3-1 (2-0)
Mål: Mike Andrew 3. Nikola Zivanovic och Isak Olsson stängde ner Nosabys vän-
stersida, som är deras styrka. Och så hattrick av skyttekungen Mike Andrew, 
speciellt minns man 3-0, vilket mål! Stolpe in från 30 meter, stolpen skakar ännu...
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IFK-IFK Berga 3-0 (0-0)
Mål: Mike Andrew 2, Ikose Abelto. Åter seger mot ett av topplagen, blivande 
kvallaget IFK Berga, efter övertygande spel, detta var en av årets bästa 
IFK-insatser.

IFK-Älmeboda/Linneryd 2-2 (2-1)
Mål: Mike Andrew, Theo Ekström. Total dominans i 30 min och 2-0, som kunde 
varit 5-0, men sen reducering i första halvlek – och kvitteringen i slutmin. Mv Carl 
säker i sin första seriematch. 10 av 16 i IFK-truppen födda på 2000-talet.

Österlen-IFK 3-2 (2-1)
Mål: Mohammed Hamdan, Isak Orajärvi. Tung start, underläge 0-2 efter tio min, 
men IFK hämtade upp till 2-2, för att sedan förlora. Unge Victor Holmberg, som 
fyllde 17 dagen före, kom in och förändrade matchbilden i andra.

IFK-Dalstorp 2-2 (1-0)
Mål: Patrick Osiako, Amel Crnalic. IFK gjorde en bra match och två vackra mål av 
Patrick och Amel Crnalic, som var tillbaka efter några år i MFF. Men IFK var åter på 
bjudhumör när västgötarna tilläts kvittera på en mycket onödig straff i 95:e min.

Hässleholms IF-IFK 6-3 (0-2)
Mål: Mike Andrew 2, Theo Ekström. Suverän första halvlek av IFK och ledning 2-0, 
sedan satte IFK ut skorna och redan efter 3 min var det kvitterat. Alex hade för-
svunnit till allsvenskan och reservkeepern Carl bröt handen två dagar före derbyt.

IFK-Karlskrona 0-0
Trots att M Hamdan blev utvisad efter 5 min och med 10 man på plan i 97 min (12 
min tillägg) kämpade IFK storstilat och tog poäng mot suveräna seriesegrarna. 
Alex svettiga enhandsräddning och Carl Mujaguzis nick var nära ge IFK tre poäng.

Asarum-IFK 3-2 (1-0)
Mål: Ikose Abelto, Theo Ekström. Ett trippelbyte i halvtid förändrade matchbilden 
och IFK var väldigt nära viktiga poäng, Ikose Abelto skadade sig när han reduce-
rade och med ett stort bandage runt huvudet kämpade han vidare.

Husqvarna-IFK 1-0 (0-0)
IFK klarade Husqvarnas anstormning i första, men i andra kunde ändå smålän-
ningarna avgöra när IFK-försvaret snubblade och gav fritt fram mot duktige IFK-
keepern Kevin Alin, men IFK var nära poäng. Sjunde raka utan seger.

IFK-Nässjö 5-3 (4-1)
Mål: Mike Andrew 2, Mohammed Hamdan 2, Amel Cranalic. Efter att Mike varit 
mållös i tre (!!!) matcher lossnade det, men Mikes fina prestation i matchen var 
väggspelet till Amels mål. Philip Bengtsson assisterade till tre av de fyra första.

Nosaby-IFK 0-4 (0-0)
Mål: Mike Andrew 2, Mohammed Hamdan 2. Efter ställningskrig i första lossnade 
det för IFK i andra där Mike och Mohammed delade broderligt på målskyttet – efter 
fina framspelningar av Mattias Jönsson och Theo Ekström - en oerhört viktig seger.

Bromölla-IFK 1-1 (1-0)
Mål: Lucas Johnsson. IFK började bäst, men det var Bromölla som tog ledningen 
precis före halvtid. IFK fick sin kvittering och det var skadedrabbade inhopparen 
Lucas Johnsson som räddade en viktig poäng genom sin kvittering.

IFK-Råslätt 3-0 (0-0)
Mål: Mike Andrew 2, Theo Ekström. IFK gjordes vad som krävdes, efter en usel 
första halvlek rullade målen in med jämna mellanrum i andra – och  segern innebar 
att IFK åter blev bäst i sta´n!
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Räppe-IFK 2-2 (0-1)
Mål: Mike Andrew 2. IFK-ledning 2-0, sen tog Växjö-laget över och en sen kvitte-
ring i slutminuten förstörde dagen för IFK, som protesterade vilt mot kvitteringen 
och menade att det var hands på en hemmaspelare.29

/6

IFK jublar efter ett av 50 mål!

Elliot Nilsson Mattias JönssonIsak Olsson IFK-jubel, Patrick, Mohammed, Mustafa och Theo



18 IFK Hässleholm

0451- 140 10, Sven Brendheden 070- 56 81 153

I HÄSSLEHOLM

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

ÖPPET
MÅNDAG - FREDAG   08.00 - 17.00

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

HAMBURGERMENY

 

Västertorg 2, Hässleholm
(vid Stora Rondellen)

Tel .  0451- 819 64
pizzeriatorinohassleholm.se

Kvalitetspizzor,
Kebab, Sallader,

Hamburger, 
Bakad potatis, Pizza,

Sandwich, 
Pasta, A la Carte

med ny 
smaksättning.

&
För en lycklig och
kvalitetsmedveten

mage

Efter 15 stämplar bjuder vi på pizza

OBS! 

Det går inte att överföra 

stämplar från annan lista. Tel. 0451-819 64

Öppettider:

Mån – sönd 
11–22

Lunch 70:- 
Ingår pizza sallad, läsk, kaffe mellan

 kl 11.00 – 14.00

Pizza 1 – 77 
Pasta och Sallad

A la Carte - Rullerätter
Tallrikrätter

pizzeriatorinohassleholm.se

 A LA CARTE 80:-

 SCHITZEL, pommes frites, grönsaker, 
 bearnaisesås,
 RöDSPÄTTA, pommes frites, grönsaker, 
 remuladsås
 LöVBIFF, pommes frites, grönsaker, 
  bearnaisee sås
 KYCKLING FILÉ, pommes frites, grönsaker, 
 bearnaisesås
 GRILLBIFF, pommes frites, grönsaker, 
 bearnaisesås

 PASTARÄTTER (med hembakt bröd) 75:-

SPAGETTI BOLOGNESE, spagetti, köttfärssås,
 tomatsås, parmesanost

CARBONARA, spagetti, lök, strimlat bacon, äggula
 svartpeppar, grädde, parmesanost

VEGETARISK, färska champinjoner, lök, färsk
 paprika, sparris, kronärtskocka, grädde, 
 parmesanost

BIRKASTAN, oxfi le, färsk paprika, 
 färska champinjoner, grädde, parmesanost

INDIANA, kycking, färska champinjoner, färsk
 paprika, curry, grädde, tomatsås, parmesanost

CARPACCIO, broccoli, oxfi lé, tomatsås,  
 pressad vitlök, grädde, parmesanost

EKMYRAN, broccoli, fl äskfi lé, tomatsås, grädde, 
 parmesanost
LASANGE AL FORNO, husets hemlagade 
 lasagne med ost

 EXTRA PÅLÄGG

Oxfi lé, fl äskfi lé, kyckling, kebabkött, 
skaldjur, mozzarella, bacon 15:-

övrigt                       5:-,   10:-

Burk såser, små  10:- 
Stor  15:-

Glutenfri botten  +30:-

Barnstorlek  – 5:-

Extra pizzasallad  +10:-

Stor pommes 40:-

Mellan pommes 25:-

Pommes på pizza 15:-

Servering +5:-

öVRIGA TILLÄGG

Delad Pizza tillkommer  10:-

Servering vanlig Pizza   5:-

Servering familjepizza  30:-

2 olika pizzor i en vanlig pizza 
tillkommer   10:-

2 olika pizzor i en familjepizza 
tillkommer   20:-

RULLERÄTTER 70:-
 Alla rullerätter innehåller: hembakat tunnbröd,
 isbergsallad, lök, tomat, gurka, feferoni, valfri sås

 KEBAB (Gyros) eller NöTKöTT

 KYCKLING

 FALAFEL

 SKINKA

 RÄKOR

 TONFISK

 TACO RULLE, ost, taco, köttfärs, jalapeno, tacosås

 TACO KEBAB RULLE, kebabkött, ost, 
  tacosås, tacoköttfärs 80:-

 VEGETARISK RULLE, färska champinjoner, 
 färsk paprika, majs 70:-

 KEBAB POMMES RULLE 85:-

TALLRIK RÄTTER (med pommes eller ris) 70:-
 Innehåller: 
 isbergsallad, gurka, tomat, lök, feferoni, valfri sås

 KEBAB (gyros) eller NöTKöTT

 KYCKLING

 FALAFEL

 MIX (kebabkött och kyckling blandad)  85:-

KEBAB o KYCKLING o FALAFEL 
I PITABRöD 65:-
 Innehåller: isbergsallad, tomat, gurka, lök, feferoni,

 hembakat pitabröd, valfri sås

KEBAB o KYCKLING o FALAFEL   70:-
ISTANBUL 

 Innehåller: hembakat skuret bröd, isbergsallad, lök,
 tomat, gurka, feferoni, valfri sås

SALLADER med hembakat bröd 70:-
 Alla sallader innehåller: 
 isbergsallad, tomat, gurka, och valfri sås
 Välj bland följande såser till sallader:
 Mild-, stark-, vitlök-, rhode Island- eller tzatziki sås

 OST o SKINKA SALLAD, ost, skinka, ägg

 RÄKSALLAD, räkor, sparris, ananas, citron, ägg, ost

 MIXSALLAD, skinka, räkor, tonfi sk, ananas, ost

 KEBABSALLAD, kebabkött, lök, feferoni

 KYCKLINGSALLAD, färska champinjoner, kyckling,
  majs, färsk paprika, oliver ost

 TONFISKSALLAD, tonfi sk, lök, oliver, färsk paprika,
 citron, ägg, ost

 GREKISKSALLAD, fetaost, färsk paprika, lök, 
 oliver, feferoni

 HAWAISALLAD, skinka, räkor, ananas, ägg ost

 CRABFISCH SALLAD, krabba, räkor, ägg, citron, ost

 VÄSTKUST SALLAD, räkor, musslor, sparris, citron,
 ost, färsk paprika

 VEGETARISK SALLAD, färska champinjoner, 
 färsk paprika, lök, oliver, ost, majs, ananas, sparris,
 kronärtskocka

 PARMASALLAD, parmaskinka, lök, oliver, 
 soltorkad, soltorkad tomat, räkor, pizzaost 80:-

 AVOCADOSALLAD, skinka, räkor, avocado, 
 ägg, ost, citron 80:-

 BLANDAD SALLAD, tonfi sk, kebab, 
 ost, skinka  85:-

 CESARSALLAD, lufttorkad skinka, sallad, 
 ost, färsk paprika, majs  85:-

 SALLAD med pasta +5:-

 90 g 150 g 200 g

Hamburgare 40:- 45:- 50:-
Hamburgertallrik 50:- 60:- 65:-
med strips, lök, isbergsallad, 
bröd, ketchup, dressing

 Extra pålägg:
 Bacon 10:-
 Ost  10:-

 Mexicanhot jalapeno+tacosås 10:-

BAKAD POTATIS 70;-
All bakad potatis innehåller: isbergsallad, tomat, 
gurka, majs, ananas, valfri sås 

  KEBAB (GYROS) eller NöTKöTT

  RÄKOR

  KYCKLING

  TONFISK

  SKINKA

  VEGETARISK    

OBS! 
Har du allergi kontakta vår personal!!!

   HÄSSLEHOLM - TYRINGE  
VINSLÖV-ÖNNESTAD

0451-38 18 70 · 044-853 00

Företaget med Resurser

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

Vi satsar på Hässleholm med omnejd!

Avfallscontainrar – Budservice – Kranbilkörning

Maskintransporter – Lastväxlarekipage

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

Gilla oss på Facebook!

0451-38 46 67 · www.flexilast.se

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!

SKYDDAT i Norden AB
Björklundavägen 3 · 281 33 Hässleholm

0766-12 19 01 · Växel 0451-70 57 80
www.skyddatnorden.se
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S. Kringelvägen  Hässleholm
Tel. 0451- 468 40

Hjulinställningar  •  Balanseringar
Riktning av aluminiumfälgar  •  Service Släp uthyres!

Delbetala genom GE Money Bank!

KVALITETSMAT FRÅN FOOD4YOU

IFK 2019

IFK 2019, övre raden fr.v.: Chadie Hotait (tränare), Isak Olsson, Mattias Jönsson, Alexander Nilsson, Simon Henningsson, Carl Lundahl Persson, Jonas Jönsson (tränare).
Mellanraden fr.v.: Mustafa Owaid, Jamil Ajami (lagledare), Waed Shaif, Victor Holmberg, Derrick Dixon, Nikola Zivanovic, Ikose Abelto, Elliot Nilsson, Stefan Nilsson (lagledare), Mohammed Hamdan.
Främre raden fr.v.: Lucas Johnsson, Mike Andrew, Philip Bengtsson, Patrick Osiako, Theo Ekström, Carl Mujaguzi och Isak Orajärvi.
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– Vi stöder ungdomen

OMRÅDESSKYDD FÖR
BYGGNADER • DJUR • MARK • EGENDOM 

www.transnaval.se

BOLLKUL FÖR DE MINSTA       
Bollkul är för de allra minsta som har spring i benen och som 

älskar att leka med boll, vi håller till i Läredaskolans gympasal 

söndagar 15.30-17.00 och aktiviteten är kostnadsfri.

Ett samarrangemang av FC Hessleholm och IFK Hässleholm.

Har du frågor 
ring Magdalena Walther 0768/798978 

eller Simon Paulin 0768/650259

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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UNGDOMS-
SIDOR 21-27

Foto: Lennart M
ånsson

TROR PÅ FRAMTIDEN – DÄRFÖR SATSAR VI PÅ IFKS UNGDOMAR

Vilken  fin teknik
Kolla in Gentian Tahiris teknik när han 
behandlar bollen. Gentian är en av alla ungdomar 
som tränar och spelar fotboll i IFK Hässleholms 
gulsvartrandiga klassiska tröja.

På de följande sidorna kan du läsa om vad som 
hänt under fotbollsåret 2019 i de olika pojklagen, 
här kan du se hur de yngsta, 5-6 år gamla, leker 
och har kul medan de lär sig grunderna i den 
ädla sporten fotboll. Hur 13-åringarna blev bäst i 
Sverige i en inbjudningsturnering, hur 16-åringen 
Armin Culum blev uttagen till landslagsläger 
som ett kvitto på att hans idoga träning gett 
resultat.

Glöm inte att Bollkul för de minsta pojkarna och 
flickorna åter är igång i Läredaskolans gympasal 
varje söndag, Bollkul arrangeras i samarbete 
med FC Hessleholm.

Vill du börja spela fotboll i IFK så ringer du 
Ken Linde 0708/921161 eller 
Fredric Hermansson 0706/306042.

www.elljusteknik.se
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NOLLSEXORNA
Vilken säsong våra duktiga 13-åringar gjort, bara att lyfta på hatten för ledartrion Mange Jönsson, Daniel Flink 
och Martin Nilsson.I seriespelet hade 06:orna ett lag i sin egen åldersklass 06, men även ett i pojkar födda 05 – 
totalt blev det 34 segrar, en oavgjord och en förlust – och målskillnaden 265-26...!!! • I Gothia Cup ställde man två 
jämna lag på benen, båda gick till A-slutspel. • Mot GAIS, ett av landets bästa akademilag, blev det seger med 4-2.  
Charmige Islam Mirée tränar GAIS och det blev ett kärt återseende på Österås. • Och så då kronan på verket, en 
turnering för Sveriges bästa 13-årslag, Fotboll 24, i Kristinehamn, IFK:s pågar vann turneringen.

Linus Roslund måljublar mot Gais

Foto: Lennart M
ånsson

TROR PÅ FRAMTIDEN – DÄRFÖR SATSAR VI PÅ IFKS UNGDOMAR

Noah Flink

www.bestsolutions.nu 

EFFEKTIV
HANTERING
AV DOKUMENT & 
INFORMATIONS-
LÖSNINGAR

IFK vann Fotboll24 – och blev bäst i Sverige.

Noa Flink

Islam Mirée 
och Bosse 
Nilsson, kärt 
återseende.

Santiago Bajric utmanar Gais målvakt.Gais och IFKs trettonåringar.
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NOLLFEMMORNA
Efter drygt 100 träningar och 50 matcher sätter ledartrion för 14-åringarna Fredrik Ahlgren, Ronny Tures-
son och Fredrik Branting punkt för säsongen 2019. 25 spelare har deltagit i matcherna och Ahlgrens pojkar 
har spelat såväl lokalserie som Skåneserie, med blandade resultat. I Vinslövscupen vann IFK såväl A-slut-
spelet som B-slutspelet, i den här åldersgruppen finns många lovande spelare som ser fram emot att så små-
ningom ta plats i A-laget.

Ludvig Hägneryd, tungan rätt i mun

Adam Brantings målgest.

Foto: Lennart M
ånsson

TROR PÅ FRAMTIDEN – DÄRFÖR SATSAR VI PÅ IFKS UNGDOMAR

Viktor Ahlgren täcker skott. Meraj Haidari och Ali Reza.

Målvakten Felix Persson.

IFK besegrade Helsingborgs IF. 
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OKVÄGEN 6, HÄSSLEHOLM  |  0451-38 85 00  |  WWW.STOBY.SE

STOBY MÅLERI LOGOTYP , CMYK (PMS 294 +130)

LÅT DIG INSPIRERAS
Nytt kök? Måla om? Inspireras av Stobys sto-
ra sortiment av produkter med bästa kvalitet 
inom färg, tapet, golv, vitvaror, kök och bad. 

BOKA MÖTE MED OSS
Boka ett möte med oss där du får träffa vår 
kunniga butikspersonal eller en projekt-
ledare. 

GRATIS HEMBESÖK
Vi kommer gärna hem till dig för 
att ta de mått som behövs eller 
för att bolla idéer på plats!

OFFERT TILL FAST PRIS
Vi ger dig ett fast pris på hela projektet! 
Med ROT-avdraget drar vi av 30 % på 
fakturan för samtliga hantverkstjänster. 

ARBETET PÅBÖRJAS
Vi tar nu hand om projektet från start till mål!

VAD DRÖMMER DU OM?
Är du sugen på att renovera? Stobys 

personal och hantverkare kan erbjuda 

dig allt från idé till färdiga lösningar.

NY

TT KÖK

NYTT BADRUM

NY

TT KÖK

NYTT BADRUM

TRETTON & FJORTON
Det är lekfullt och härlig stämning på Mathyas-vallen när IFK:s allra minsta, pojkar födda 2013-14, tränar, le-
ker och har skoj. Fredrik Hermansson, Hampus Rosberg, Christian Martinsson och Tobias Persson som leder 
gruppen tycker att det viktigaste är att kidsen har kul. Och det har dom, det syns, det är inte alla som är kon-
centrerade på fotboll hela tiden, det kan vara en fågel som är intressant, det kan bli några kullerbyttor mitt i 
övningen, det syns att 5-6 åringarna trivs och runt planen sitter alla mammor och pappor och njuter denna 
soliga sommarkväll, som är avslutning på vårsäsongen.

TROR PÅ FRAMTIDEN – DÄRFÖR SATSAR VI PÅ IFKS UNGDOMAR

Kevin kollar in kompisarnas annorlunda övning.

Adel 

Acke, Elton och Oliver.

Oliver och Albin leker ”gömma boll”.
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LENNART PERSSONS CUP
Lennart Perssons minnescup spelas varje år och är ett arrangemang där pojkar från alla åldersklasser träffas 
och delas upp i lag oavsett ålder. Det blir många sevärda matcher där de äldre tar hand om småttingarna på ett 
imponerande sätt, i år var det drygt 40 ungdomar som ställde upp. Lennart Persson är en legendar, han kom från 
Marieholm till Hässleholm och efter HTS-studierna stannade han kvar i sta´n, först som spelare och sen som ord-
förande och det var LP som förde IFK till allsvenskt kval 1993. Lennart var under många år chef på NCC.

KÖK   |   BAD   |   FÖRVARING MÅN-ONS 9-18  |  TORS 9-19  |  FRE 9-18  |  LÖR 10-14 
OKVÄGEN 6, HÄSSLEHOLM  |  0451-38 85 00

STOBY MÅLERI LOGOTYP , CMYK (PMS 294 +130)

Vi hjälper 
dig från start 

till mål!

TROR PÅ FRAMTIDEN – DÄRFÖR SATSAR VI PÅ IFKS UNGDOMAR

Småknattarna Noah och Felix kämpar mot en större kille. 
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TROR PÅ FRAMTIDEN – DÄRFÖR SATSAR VI PÅ IFKS UNGDOMAR

HNB AB
Vinslöv

Kent-Olle Johansson

NOLLTREORNA
IFK:s 16-åringar vann sin serie i våras på ett övertygande sätt. Sedan slogs gruppen ihop med 15-åringarna un-
der sommaren och under hösten har killarna matchats rejält då IFK ställt upp i tre olika serier, med blandad 
framgång. Många flyttades upp till J-laget i somras. Ännu mer positivt: • Armin Culum kallades till landslagslä-
ger i Stockholm. • Armin Culum och Gentrit Kurti kallades till distriktsläger i Luleå. • Åtta IFK-are kallades till 
STU-läger i Tomelilla, endast Kristianstads FC hade fler uttagna: Armin Culum, Gelix Ewerlöf, Amer Humeidi, 
Jonathan Janzen, Gentrit Kurti, Elias Olsson, Kieran Ström och Teodor Ratescu.

Foto: Lennart M
ånsson

Gentrit Kurti, en av nolltreorna som spelat många matcher i juniorlaget.Armin Culum på landslagsläger i Stockholm.

Armin Culum och Gentrit Kurti på regionsläger i Luleå.
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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

JUNIORERNA
IFK:s duktiga juniorer har haft det tufft i juniorallsvenskan div. 1 eftersom de flesta 18-19 -åringarna lirat i A-laget 
– och ibland har fyra 17-åringar också varit upptagna med A-spel. Trots detta gjorde laget hedervärda insatser, 
första hemmamatchen mot blivande seriesegrande, allsvenska Falkenberg, slutade 2-2 efter att IFK varit i led-
ningen länge. Mot Landskrona BoIS släpptes en 2-0 ledning till 2-3 efter en utvisning som provocerades fram ef-
ter rasistiska påhopp. Men ledarduon Jonas Andersén och Johan Holmberg kan vara stolta över lagets insatser.

Foto: Lennart M
ånsson

Mustafa Owaid

Carl ”James” Mujaguzi rundar Landskrona BoIS målvakt

Theo Helm Elliot Nilsson Lukas Persson Rahman Khawari

Johan Holmberg och Jonas Andersén

Matcher/mål
Jakob Holmberg 02 19/0
Teo Helm  02  17/1
Lukas Persson 02  17/0
Rahman Khawari 00 14/1
Anton Ornstein 02 14/0
Isaac Holmberg 02 13/8
Armin Culum 03 13/1
Melvin Alm 03  12/0
Gentrit Kurti 03 11/6
Emil Nilsson 02 9/0
Carl Mujaguzi  00 8/8
Max Moore 02  8/1
Kelan Al-Agagera 00 7/0
Victor Holmberg 02 7/0
Emmanuel Ansu 01 5/2
Mustafa Owaid 01 5/2
Egon Ipsen 02  5/1
Abdallah Alazaizi 03 4/0
Emil Fjällbrink 03 4/0
Isak Olsson 00 4/0
Elliot Nilsson 00 4/5
Waed Shaif 00  3/1
Fida Haidari 02 3/0
J.E Konstantinou 03 3/0
Kieran Storm 03 3/0
Emil Hansen 02 2/0
Casper Svendsen 01 2/0
Seb Svenneson 02 2/0
Christian Vanga 02 2/0
Liam Cap Wright 03 2/0
Lucas Johnsson 01  1/3
Lucas Edvinsson 03 1/0
Amer Humeidi 03 1/0
Ali Khalaf 01  1/0
Shkelqim Mulici 02 1/0
C Lundahl Persson 00 1/0
Max Persson 02 1/0
Isak Orajärvi 00 1/0
Ali Tamini 02  1/0

Victor 
Holmberg

Tvillingarna Victor och Jakob Holmberg

Isaac Holmberg
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Hässleholms 
bästa

 bilverkstad!

STÖD VÅRA SPONSORER

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

träffas regelbundet för att dela sina erfarenheter.

Alkoholproblem? Snapphanegruppen
Hantverkaregatan 6 NB

Tel: 0768 - 818656

Mötestider:
Måndag 19.00 Onsdag 19.00 

Lördag 10.00

Parkvillan
Åkaregatan 11
Tel: 0451 - 892 04 

Mötestider: 
Tisdag 19.00 Fredag 19.00 

Söndag 19.00

VVS
KN

Ingenjörer AB

Allt i plåt och ventilation
Etablerat 1964

0451-158 53 • HÄSSLEHOLM

0708-24 24 44  •  www.goranstaxi.se

Gö

r s
om

 IFK Hässleholm åk med:

BATTERICENTRALEN
Industri- & Startbatterier

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

Kjell Gannby Dental AB

Tisdag 19.00 Fredag 19.00
Söndag 19.00

1480 x 925 mm

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

Medicinsk fotvårdsklinik
               0451-858 60 

 
       Välkommna!

Annika

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



29IFK Hässleholm

TACK!
Killarna i A-laget 
vill framföra ett 

stort tack till våra 
duktiga tjejer 

som lagar mat 
varje vecka.

28IFK Hässleholm

Maskinuthyrning - Tel: 0451-880 80

Tingshusgatan 8, Hässleholm 
Tel. 0451-856 45

Richard Liljegren

SEB - din partner på den 
finansiella spelplanen

Kom in till vårt kontor på Första Avenyen 5 
i Hässleholm.

Du kan också kontakta Kundcenter på 
0771-365 365, öppet alla dagar, dygnet runt.

Välkommen!

Vi finns i COOP EXTRA-huset, Hässleholm  -  Tel: 0451-826 00 
Öppettider: Måndag-fredag 10.00-18.00, lördag-söndag 10.00-15.00

DIN FACKHANDEL
-för sportfiske, VVS & Färg

GYNNA VÅRA ANNONSÖRER!

   HÄSSLEHOLM - TYRINGE  
VINSLÖV-ÖNNESTAD

044-85300, 0451-381870 

En del av Hässleholms kommun.

Kundtjänst 0451-26 82 00  

www.hassleholmmiljo.se

Tillsammans
gör vi stor skillnad i vardagen!

Hässleholm Miljö AB är ett av Hässleholms kommun helägt bolag för 
fjärrvärmeproduktion och avfallshantering.

www.farozon.se

Välkommen till vår nya Gårdsbutik 
där vi bl.a erbjuder 

viltkött och hängmörat nötkött.
Svenskt närproducerat kött

Öppet: helgfri vardag 8-17 samt lördag 9-14
Mottagning av vilt dygnet runt

Tel 044-80102 / info@skanskavilt.se

Gör som IFK
åk med oss

www.levinsgruppen.se

De ledande mekanik- & elteknikföretagen i region syd

EEUURROOGGOOLLVV  
w w w . k a k e l o c h b a d b u t i k e n . s e 
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i Sösdala 
” Butiken som ger Dig  

 

inspiration 
 

och stora  
 

valmöjligheter” 

 
 
 
 
 
 

Kakel och Badbutiken 

one molecule 
can change everything

www.perstorp.com
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Detta har hänt
Foto: B

ild
b

yran

Grattis!
I fjol var det Bjärnum GoIF och IFK 

Knislinge som fyllde 100 år.

I år är det IFK Osby och Lönsboda 

GoIF som jubilerar.

IFK lyfter på hatten och sällar oss till 

gratulanterna.

Kristianstadsbladets duktige blog-

gare Patrik Persson har listat de 

äldsta fotbollsklubbarna i nö Skåne, 

äldst och anrikast är inte oväntat de 

gulsvartrandiga:

1905: IFK Hässleholm

1914: Winnö IF

1915: Sölvesborgs GoIF

1918: Bjärnums GoIF, IFK Knislinge

1919: IFK Osby, Lönsboda GoIF

E
de

m
 H

et
ch

el
i

Grattis JULIA!
Minns ni Julia Lennartsson när hon dominerade i IFK:s damlag. Suveräna 
Julia spelade i A-laget 14 år gammal, nu säger vi grattis till seriesegern i div. 1. 
Julia som utbildade sig till brandingenjör hamnade i Dösjöbro, som i år vann 
div. 1, men tyvärr förlorade man slaget om en plats i Elitettan 2020.  Vem tror 
ni vann skytteligan, jo Julia så klart, 18 baljor – 13 assist!
Stolt pappa gamle IFK-legendaren Patrik Lennartsson.
Dösjöbro är historiskt mest känt för ”Slaget vid Dösjöbro” 1677...

Nya lirare
När IFK i våras hade sin årligen återkommande knatteinskrivning kom det en del nya lirare och naturligtvis ville dom testa Österås gräsmatta, mycket spring i benen var det...

Till EM
Marcus Berg blev hjälte när Sveri-

ge kvalificerade sig till EM genom 

att bortabesegra Rumänien, vilket 

klockren nick Berg fick till, målskytt 

för andra matchen i rad!

Straff!
Vad gör man inte som domare om 

inte ungdomarna fattar varför man 

blåst straff? Man kan göra som 

Johnny Dahlqvist, mest känd som 

fotbollsspelare i Ignaberga IF, man 

lägger sig helt enkelt ner och förkla-

rar för denne unge man från GAIS 

att så här låg han när bollen träffade 

handen – och då är det straff...

Levins Cup
Levins Cup spelas varje år. 

Många klubbar arrangerar en 

deltävling – och finalen går all-

tid på Österås. 

– Vakna, ni vann, verkar Röke–

ledaren förmedla till sina spela-

re när slutsignalen gått...

Och keepern, vilken härlig stil!

> 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.

Osbypågen Pontus Björnsson
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Hässleholm  010-1670820 Markaryd  010-1670830 Transportbilar   010-1670826 
Osby  010-1670840 Älmhult  010-1670850 Växelnummer  0451-436 00

Premiär för nya

Renault CLIO

Renault Clio Zen TCe 100
Premiärpris

161 900 kr*

Lägg till vinterhjul för endast 1 990 kr

Privatleasing 

2 440 kr/mån**

Lägg till vinterhjul för endast 59 kr/mån

*Erbjudandet består av en premiärrabatt  på 8000 kr, 3 års fri service (6000 kr) och 4 vinterhjul för 1 990 kr (ord.pris 10 890 kr). Totalt värde 22 900 kr. Serviceavtal gäller för 15 000 km/år max 45 000 km eller 36 mån och upphör 
att  gälla om ägarbyte sker inom avtalsper. **Finansiering RN Relax Privatleasing inkl. 3 års fri service: 0 kr kontant, 36 mån, rörlig ränta (Stibor 90 dgr), garanterat restvärde. Inga upplägg./aviavg. Extra kost./mån för vinterhjul: 
59 kr. Körsträcka 15 000 km/år inkl. service. 3 mån fritt  privatleasingskydd ingår för privatpers 18–63 år. Erbjudandena gäller köp nya RN Clio senast 31/12 2019. Kan ej kombi. erbjudande/företagsstöd. Bränsleförbr. bla. kör., RN Clio 
Zen TCe 100: NEDC 4,3 l/100 km, WLTP 5,2 l/100 km. CO-utsläpp: NEDC 99 g/km, WLTP 117 g/km. Extrautr. kan påverka förbr. och CO. Reserv. feltryck. Bil på bild är extrautr. Provkörningspresent vid en provkörn./pers nov. 2019.

Nu är helt nya Renault Clio här. Den 5:e generationen Clio har fått ny design som ger den en 
ännu sportigare och kraft fullare karaktär. Invändigt är upplevelsen större tack vare förfi nade materialval 
och teknik som gör körningen roligare, bekvämare och säkrare. Välkommen in och upplev helt nya Renault Clio. 

Provkör nya 
Clio i november 

så får du en 
present*



Ängdalavägen 16 Hässleholm
VVS 0451-70 61 60  •  EL 0451-70 52 70
www.bravida.se          www.prenad.se

ALLT 
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& EL Ängdalavägen 16 Hässleholm

VVS 0451-70 61 60  •  EL 0451-70 52 70
www.bravida.se          www.prenad.se
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kia.com

Något utöver det vanliga  
Snart laddbar 

Helt nya Kia XCeed

1.4 T-GDi 140 HK ADVANCE  REK. PRIS FRÅN 256.500 KR

Introduktionspris rek. från: 236.500 kr
UPPGRADERA TILL ADVANCE PLUS INKL. DCT: 34.900 KR

Alla erbjudanden gäller levererade bilar t.o.m. 30/11 2019 eller så långt lagret räcker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal och gäller endast lagerbilar. 
Bränsleförbrukning blandad körning Kia XCeed 1.4 T-GDi DCT Advance Plus 5,9 l/100 km och CO2-utsläpp 134 g/km enligt körcykeln NEDC och 6,8 l/100 km och CO2-utsläpp 156 g/km enligt 
körcykeln WLTP. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Med reservation för eventuella tryckfel.

Helt nya Kia XCeed är en sportig crossover som drar blickarna till sig. Den kombinerar det praktiska hos 
en SUV med en vass design och en riktigt skön körupplevelse. Dessutom förberedd för UVO Connect 
med uppkopplade tjänster. Snart kommer den även som plug-in hybrid. Väl värd att upplevas.

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

Newmanbil AB
HässleholmHässleholm


