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Så tog då äntligen den märkligaste säsong-

en i mannaminne slut fredagen14 november 

kl 10.56, då Svenska Fotbollförbundet via 

mail meddelade att den uppskjutna kval-

matchen mot Norrköpingslaget Smedby 

AIS inte skall spelas. IFK spelar i tvåan även 

2021. Och en dryg timme senare presente-

rade IFK sin nye tränare, Johan ”Sheriffen” 

Persson, hemvändare med tre framgångs-

rika säsonger i IFK 2003-05 - och därefter 

en fantastisk karriär i flera elitklubbar, bland 

annat Hammarby.

Därmed var den struliga säsongen 2020 slut 

och den slutade i glädje - och allt hände på en 

dryg timma.

Säsongen har inte liknat någon tidigare sä-

song, detta på grund av corona-pandemin:

• 16-22/3 Träningsläger i Nerja, Spanien, blev 

inställt och flygresor och hotell redan betalda.

• Ingen seriefotboll under våren.

• Förbundet beslutade så småningom om 

enkelserie, 13 matcher är inte lika utslags-

givande som 26 matcher, div. l hann med att 

spela alla de 30 matcherna - och det hade 

naturligtvis även vi i div. 2…

• Fyra lag geografiskt långt från Skåne och IFK 

var enda laget som fick alla de fyra långre-

sorna, exempelvis Syrianska, Södertälje, 

100 mil t/r.

• Pandemin gjorde det också svårare att sälja 

lotter och rabattkort, reducerad försäljning i 

kiosken i samband med matcherna, endast 

50 på läktaren.

• Och så då senhösten där IFK förlorade de 

sista fem matcherna och tvingades till kval 

mot Smedby AIS. Kändes mycket onödigt, 

fem raka förluster, när hände det senast?

• Seger i första kvalmatchen i Norrköping med 

3-1 - och så ökad smittspridning inför retu-

ren hemma på Österås 1/11 varför Svenska 

Fotbollförbundet stoppade matchen, kän-

des konstigt för våra fans eftersom det sam-

tidigt spelades både handboll och ishockey 

i kommunen samma söndagseftermiddag 

och dom idrotterna spelas inomhus. Fotboll 

spelas utomhus…

• Förbundets senfärdighet och beslutsång-

est när man skulle fatta beslut om upp- och 

nedflyttning efter att man stoppat kvalmatch 

nummer två.

Inom ungdomsfotbollen har det mer rullat på 

som vanligt, frånsett att den stora prestigefyll-

da turneringen KB Elite Quatro Cup i Köpen-

hamn i början av augusti ställdes in och där 

IFK:s duktiga pojkar födda 2006,  var inbjudna 

tillsammans med sex andra svenska lag; AIK, 

Hammarby, Djurgården, BP, Malmö FF och Hel-

singborgs IF.

Däremot kunde en annan turnering som IFK 

Göteborg arrangerade spelas och här blev våra 

suveräna pojkar födda 2005 inbjudna tillsam-

mans med IFK Norrköping, Djurgården, BK 

Häcken och arrangerande IFK Göteborg. Fred-

rik Ahlgrens pojkar gjorde det bra med ett par 

meriterande segrar mot de allsvenska lagen, 

varav ”Bragden i Kviberg gav eko, här vände 

Foto: Lennart M
ånsson

Alve Lind, 14 år, en av IFKs unga lovande spelare.

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

IFK 0-3 till seger 4-3, mot allsvenska topplaget 

IFK Norrköping.

När coronapandemins smittspridning ökade i 

slutet av oktober och det blev spel- och trä-

ningsförbud för seniorer och juniorer så kunde 

pojkar upp till 15 år träna vidare, barn och ung-

domar undantogs från restriktionerna vilket är 

viktigt eftersom att barn och ungdomar behö-

ver röra på sig.

Nu kan vi bara hoppas att pandemin så små-

ningom ger med sig och att säsongen 2021 kan 

spelas fullt ut, men med den ökade spridningen 

som är just nu är det ingenting vi kan ta för gi-

vet. IFK Hässleholm försöker ta sitt ansvar och 

följa Folkhälsomyndighetens rekommendatio-

ner och vi håller tummarna för att Tegnell & Co 

tar rätt beslut framledes.

Så tvätta händerna och håll avstånd, vi hoppas 

att det efterlängtade vaccinet snart blir god-

känt och så småningom kan göra vardagen till 

vad den en gång var.

I denna utgåva kan ni naturligtvis läsa om vårt 

A-lag, men här finns också sju sidor om våra 

ungdomar, i varje nummer presenterar vi ett av 

våra otroligt viktiga Nätverkssponsorer och i 

detta nummer är det ICA Maxi, ni kan också 

läsa om vår nye tränare Johan Persson, om 

våra kvaläventyr i modern tid - och så om våra 

flygande supportrar…

Lennart Månsson

GLÄDJEMINUTERNA
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Johan Persson, 36 år, som 
hade tre framgångsrika 
säsonger i IFK 2003-2005, 
blir IFK:s nye tränare.

-Det är jättekul att vara tillbaka, jag har hållit kontakt 

med IFK i alla år och det är en härlig utmaning att få 

ansvaret att ta över som tränare, ett oerhört spännan-

de uppdrag. Vi kommer att träna extremt hårt och det 

kommer att bli jobbigt att möta IFK 2021, dom lag som 

skall ta poäng på Österås skall få springa mycket, dom 

kommer att möta ett IFK med högt huvud och upp med 

bröstet, försäkrar Johan, som numera bor i Hästveda 

tillsammans med Sara och deras tre barn William, 

Charlie och Olivia.

Div.1

Johan lämnade moderklubben Tollarps IF för IFK vin-

tern 2002-03 och sen spelade han tre säsonger i IFK, 

tre säsonger som han hade sin farbror Peter Persson 

(IFK:s meste målskytt genom tiderna) som tränare.

-Vi avancerade till div.1 2005 och naturligtvis är det 

målet nu också, menar Johan, som spelade 62 match-

er och gjorde 15 mål för gulsvart, speciellt minns han 

sina två mål mot Högaborgs BK i en seriepremiär och 

ett par seriefinaler mot Ängelholm och Mjällby.

Johan har en mycket framgångsrik spelarkarriär 

och de senaste 15 åren har han representerat Mjällby, 

Landskrona, Esbjerg, Öster, Hammarby, Helsingborgs 

IF och så Öster igen. Johan avslutar sin spelarkarriär i 

början av december när Superettan avslutas.

Totalt har det blivit 349 matcher i Allsvenskan, Supe-

rettan och danska ligan - och 21 mål.

Årets mål

-Jag har trivts i alla klubbar, men Hammarby är något 

speciellt, det går bara inte att beskriva. 2014, när vi 

avancerade till allsvenskan, det var en otrolig känsla 

- och Kennedy Bakircioglu hade kommit hem, vilken 

lirare. Och så hemmapubliken på Tele 2 Arena, helt 

fantastiskt. 

Sen minns jag också när jag gjorde mitt livs mål i 

en match mot Sirius, jag gick förbi några gubbar och 

placerade bollen i krysset…

-Alla trodde jag skulle vinna ”Årets mål” vid Fotbolls-

galan, men det är ju folkets röst som gäller och jag blev 

bara tvåa, skrattar Johan.

Grant var det för alla oss som minns det, dom som 

inte minns hittar det på nätet.

Och bara det att Johan har Hammarby och IFK 

Hässleholm som klubbarna närmast hjärtat är väldigt 

sympatiskt, välkommen till IFK!

Lennart Månsson

”SHERIFFEN” TILLBAKA I STAN!

Johan Persson signerar och IFK-styrelsens Stefan Svensson och Henrik Jönsson ser nöjda ut.

Johan har precis gjort mål i Hammarby.Johan i sin nya miljö, i IFKs omklädningsrum. Johan jublar i IFK-tröjan.

Efter två år som huvudtränare i IFK lämnar Jo-

nas Jönsson sitt uppdrag.

Jonas var bara 26 år när han kom till IFK 

och med sitt stora engagemang och sitt sto-

ra IFK-hjärta kändes det som om Jonas tillhört 

IFK sedan barnsben.

Den tunga säsongen kombinerat med den 

…OCH JONAS LÄMNAR
tuffa pendlingen Malmö-Hässleholm 5-6 gång-

er i veckan plus Svenska Fotbollsförbundets 

behandling av div.2-klubbarna gjorde att Jonas 

nu lämnar sitt uppdrag.

Oavsett vad som blir nästa uppdrag för Jo-

nas så önskar IFK honom lycka till och tackar 

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

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

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

LÅNA
SKÅNSKT!
Flytta ditt bolån.
Sänk din ränta.

din lokala pool- och spabutik

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

www.poolsidan.se

Möjligheter som inspirerar

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

Läs mer på www.finja.se

Gallerian, 1:a Avenyn 7, Hässleholm  I  www.jansens.se
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Vi har allt du behöver till din trädgård! 
Trädgårdsredskap, gräsfrö, gödning, medel mot mossa, sorkfällor m.m. Vi har även ett 

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

Gör ett besök i vår butik – det lönar sig!

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

Vi kör IFK till bortamatcherna!

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

Gallring är friskvård för skogen!

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

SPELA  FOTBOLL I IFK
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Välkommen till oss på Optimera!

Personligt / Tryggt / Enkelt 

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

15%
gäller på alla 
utföranden.

GOTLAND  Kontinentalsäng 180x200 cm  
Inkl. bäddmadrass, ben och djuphäftad gavel.  
Medelfast komfort. Tyg Malmö grå..   

PAKETPRIS!

12.995 kr 
Ord. pris 15.990 kr 

1.211 kr i 11 mån
GOTLAND  

Kontinentalpaket 
 180x200 cm. 

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 10-23/12 kl. 10.00-18.00

Välkomna!

De lyckliga vinnarna 2019
Det lönar sig att köpa julgranen av IFK, precis 
som de senaste åren har IFK HÄSSLEHOLM 
sålt granar utanför MAXI och som traditio-
nen bjuder så lottades 5 st Maxi-presentkort 
á 1.000 kr ut till fem vinnare, de lyckliga från 
vänster: Johan Kjellander, Hässleholm, Niklas 
Thurban, Nävlinge, Patrik Lindgren, Marcus 
Bjärvall och Birgitta Pettersson, samtliga Häss-
leholm, samt grangeneralen Rutger Englund, 
som delade ut de åtråvärda presentkorten.

Design
& layout Trycksaker
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IFK har fått 
flygande 
supportrar
Klart att alla gula fular vill bo i den 

vackra gula IFK-holken. Ett talgoxepar 

byggde i holken bara dagar efter att hol-

ken spikades upp i en rak fin tall utanför 

ett gammalt kråkslott i Åhus. Och det tog 

inte lång tid förrän mamma och pappa 

flög in mat till de små fågelungarna, brå-

da dagar för talgoxeparet, på den ena av 

bilderna ser man honan flyga ut precis 

när hanen landar med mat i näbben. 

”IFK har fått flygande supportrar” hade 

Kristianstadsbladet som fyndig rubrik 

till sin artikel om IFK:s talgoxar.

Foto: Lennart M
ånsson
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PROFILEN ALBIN

IFK:s mittfältsgigant Albin Nilsson, 27, börja-
de spela fotboll i IFK när han var sju år. Men 
redan tidigare hade han lirat fotboll hemma i 
Ranseröd, en idyllisk liten by mellan Hässle-
holm och Broby, 15 kilometer från sta´n.

-Min mamma Pernilla och pappa Peter bygg-

de en fotbollsplan hemma på ängen, berättar 

Albin. Hans farfar kom med en traktorgrävare 

och planade ut, Stig i Laxbro svetsade två fot-

bollsmål, det var självklart att han ställde upp, 

hans fru Ingrid var en av IFK:s bästa spelare i 

damfotbollens barndom…

-Här spelade jag sedan med mina bröder 

August och Edvin, först innan IFK-tiden, men 

även i många år parallellt med spelet i gulsvart, 

naturligtvis spelade även mina bröder i IFK…

-Och inte nog med den egna fotbollsplanen, 

mamma och pappa fixade också till en egen 

”idrottshall” i en av byggnaderna och här var 

det full rulle på vintern med innebandy, innefot-

boll och pingis…

 

Livet på landet
-Vi var priviligerade, sånt är livet på landet, helt 

suveränt för oss barn,  tycker Albin, som också 

hann med att brottas i Hästveda BK, en idrott 

som ger både balans och styrka och är bra för 

fotbollsspelare.

Albin är född 1993, en mycket framgångs-

rik åldersgrupp i IFK med jättebra ledare som 

Peter Nilsson, Mikael Östberg, Kent Johannes-

son, Roger Fredricsson, Richard Persson och 

pappa Peter. Ledarstaben förstod tidigt att den 

lille klene killen från landet skulle bli en bra fot-

bollsspelare.

 

Superettan
Och visst gick det bra för Albin, snart fick su-

perettanlaget Ängelholms 

FF upp ögonen för Albin, 

som lämnade IFK redan 

när han var 15 år.

-Jag flyttade till Ängel-

holm och gick på deras 

akademi och 2011 blev 

jag uppflyttad till A-trup-

pen och efter att jag mest 

nött bänk första året så 

fick jag mycket mer spel-

tid i Superettan 2012, be-

rättar Albin, som också 

blev uttagen att spela två 

U19-landskamper.

 

Och Allsvenskan
2011-16 spelade Albin 110 A-matcher och 

gjorde fyra mål i ÄFF.

2017 värvades Albin till Trelleborgs FF och 

under åren i TFF var Albin skadeförföljd och 

hann bara med 22 matcher och ett mål, varav 

tre av matcherna var i Allsvenskan.

-Tyvärr blev jag långtidsskadad och när IFK 

ringde 2019 så tvekade jag aldrig, berättar Al-

bin, som signade sin moderklubb inför 2020 

års säsong.

 

Cirkeln sluten
Självklart tillhörde Albin dom som dominerade 

denna korta coronasäsong. 

-Men man är klart inte nöjd när vi tvinga-

des kvala, menar Albin, 

som gjorde många bra 

matcher, bland annat 

segermatchen borta mot 

Nosaby IF.

-Jag vet inte om det 

var min bästa match, 

men visst minns man den 

matchen, jag kvitterade 

till 1-1 och sedan rädda-

de jag på mållinjen i slut-

skedet av matchen när vi 

ledde med 2-1.

När Albin spelade i 

IFK i ungdomsåren spe-

lade han innermittfältare, 

i ÄFF och TFF har han 

mest spelat back - och nu har han åter lirat på 

innermittfältet, cirkeln är sluten…

 

Mäklare
När Albin var färdig med gymnasiet i Ängel-

holm blev det fyra års tjänstgöring på Swed-

bank och när han flyttade till Trelleborg valde 

han att utbilda sig till fastighetsmäklare.

Namn: Albin Erik Petter Nilsson
Född: 1993-08-11
Längd: 174 cm
Vikt: 66 kg
Civilstånd: Sambo med Ellinor
Bor: I Ranseröd
Yrke: Fastighetsmäklare
Bil: Suzuki Vitara
Klubbar: IFK, Ängelholms FF, 
Trelleborgs FF, IFK

Styrkor: Användbar på många positioner, löpstark
Favoritlag: Valencia
Favoritspelare: David Villa
Skräckmotaståndare: Jonathan Nilsson
Favoritland: Sverige
Favoritmat: Omelett
Favoritskådis: Matt Damon
Favoritmusik: Per Gessle och Miriam Bryant

-Jag gick en tre år lång utbildning i Malmö 

och när jag sedan flyttade hem till Hässleholm 

så fick jag jobb på Länsförsäkringars Fastig-

hetsförmedling där jag trivs alldeles utmärkt, 

intygar Albin som har lite problem att få tiden 

att räcka till.

 

Ivar, 8 månader
2020 har varit ett händelserikt och omtumlande 

år för Albin.

-I våras, strax efter att pandemin bröt ut, så 

blev jag och min sambo Ellinor lyckliga föräld-

rar till lille Ivar som nu hunnit bli åtta månader…

Och man förstår om han har svårt få ihop 

livspusslet, en dag i Albins liv börjar ofta i ottan 

med arbete och det följs av lite tid tillsammans 

med Ivar - och när jobb och träning är över så 

kommer Albin hem till familjen vid halvåttatiden 

på kvällen…

Tufft program för IFK-profilen och hans sam-

bo Ellinor och med tanke på att de unga tu nyss 

bildat familj och storken gjort första besöket är 

det kanske inte så höga odds på att det kom-

mer fler…?

-Fullt klart, så kan det bli, medger Albin. 

Och hoppas på tillökning gör ju självklart  

även IFK, som räknar med att Ivar spelar i A-la-

get senast 2040 - och det gör ju inget om det 

kommer ytterligare ett par bröder Nilsson och 

förstärker de gulsvartrandiga…

Lennart Månsson

”HADE EGEN FOTBOLLSPLAN PÅ ÄNGEN I RANSERÖD”

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

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

Tveka inte kontakta våra lokala 
 jobbkonsulter. 

Christian Lindstrand 0722 513 735
Linda Jönsson 0769 469 913
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Foto: Lennart M
ånsson

Sälja huset? vänd dig till IFK:s  
Albin Nilsson 0701-443718

Mot Nosaby var Albin planens kung.



10 IFK Hässleholm

www.bgbygg.se

Reparationer – Ombyggnader
Tillbyggnader – Murning – Gjutning 

Kakel & Klinker – Grävning 

www.bgbygg.se

Över 35 års erfarenhet!

0709-474701

Stortorget Hässleholm
Tel. 0451-38 43 00

www.nissesvaruhus.se

– BUTIKER I BUTIKEN –

VÄSKORKOSMETIK    

SVENSKA
KVALITETSMASKINER

FÖR RÖR- o PLÅTBOCKNING

www.swebend.com

S. Kringelvägen  Hässleholm
Tel. 0451- 468 40

Hjulinställningar  •  Balanseringar
Riktning av aluminiumfälgar  •  Service Släp uthyres!

Delbetala genom GE Money Bank!

KVALITETSMAT FRÅN FOOD4YOU
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Nu lanserar vi ett enklare 
och förmånligare bilägande. 
Vill du att det ska vara enkelt och tryggt att äga en 
ny eller nyare begagnad Volvo, Renault eller Dacia? 
Då ska du välja Göinge Bil Inclusive, vår paketlösning 
med finansiering, försäkring, serviceavtal och Volvokort. 

Tel. 0451-436 00
goingebil.se

• 1% ränterabatt på Finansiering
• 10% rabatt på Försäkring
• 10% rabatt på Serviceavtal
• 20 öre rabatt/liter på Drivmedel

GÖINGE BIL 
I N C L U S I V E

Gäller vid privat- eller företagsköp av ny eller nyare beg. Volvo, Renault eller Dacia. För att rabatter 
ska gälla måste man teckna: Finansiering, Försäkring, Servicavtal och Volvokort eller Renaultkort 
via oss. Rabatter gäller på ord. pris och kan ej kombi. avtal/rabatt. Reservation feltryck/slutförsälj.

1993 IFK kvalade till Allsvenskan mot Degerfors IF inför rekordpublik på Österås, 8514 åskådare.

1972 Pär Andersson, Ove Sundqvist och Bengt-Olof Rydell blev hjältar 
i segermatchen mot Råå IF.

1986 Peter Persson knorrade in en avgörande frispark mot Tyresö FF.

1974 Jerry Rosén och Arnold Kroon gjorde målen när IFK avancerade 
till landets näst högsta serie på Olympia i Helsingborg.

2014 Mamoudu Moro gjorde fyra mål mot IFK Trelleborg.

IFK:S MODERNA KVALHISTORIA
IFK:s moderna 
kvalhistoria 
innehåller både 
glädje och sorg.
• 1972, IFK kvalade sig upp i trean efter att 

ha besegrat Råå IF i två matcher, Pelle 

”Björksäter” Andersson och Bengt-Olof 

Rydell hette målhjältarna.

• 1974, IFK kvalade sig upp i landets näst 

högsta serie, div. 2, efter tre dramatiska 

matcher mot Jönköpings Södra med Dag 

Szepanski, Jonsereds IF med Torbjörn 

Nilsson och Tomas ”Polletten” Larsson 

- och så då avgörandet på Olympia mot 

Borstahusen, seger 2-1. Kvalhjältarna som 

nätade på Olympia var Jerry Rosén och 

Arnold Kroon.

• 1986, IFK mötte Tyresö FF, förlust 2-3 

i Stockholm och 1-0 seger hemma, 

matchhjälte Peter Persson, som avgjorde 

med en underbart skruvad frispark, rakt 

upp i krysset.

• 1993, allsvenskt kval mot Degerfors, 

publikrekord på Österås, 8.514, men tyvärr 

två uddamålsförluster och Kristianstads 

Län fick inget allsvenskt lag denna gången 

heller… 

• 2000, 0-0 borta och 2-2 hemma mot Höll-

viken - och IFK fick ta steget ner på färre 

gjorda bortamål.

• 2011, IFK besegrade Nike med 4-2 ”hem-

ma” i Bjärnum, förlorade borta på en usel 

konstgräsplan med 1-5.

• 2014, 1-4 borta mot IFK Trelleborg - och 

seger 6-0 hemma där Mamoudo Moro blev 

stor kvalhjälte med otroliga 4 mål.

• 2020, seger borta mot Norrköpingslaget 

Smedby AIS med 3-1 - och returen på 

Österås ställdes in på grund av ökad 

smittspridning.

Lennart Månsson

Foto: Lennart M
ånsson
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VI TACKAR VÅRA
NÄTVERKS-
MEDLEMMAR

ADIDAS

ALDE INTERNATIONAL

AVT TRANSPORT

BALLINGSLÖV

BERGKVARA BUSS

BILCENTRUM

BMS

CARLSONS ISOLERING

CITYGROSS

COOP EXTRA

EXAKTA CREATIVE

FASAB

FINJA

FLEXILAST

FRANSSONS BYGG

HANDELSBANKEN

HIBAB

HNB AB

HÄSSLEHEM

HÄSSLEHOLM MILJÖ 

ICA KVANTUM

ICA MAXI

INTERSPORT

JINERT

JSB - JOHN SVENSSON BYGG

KLINGSTRÖMS PLÅT

LÄNSFÖRSÄKRINGAR

MELLBY GÅRD

NEWMANBIL

NORRA SKÅNE

NORRVIDINGE

OPTIMERA 

PAN ENTREPRENAD

PMR TELECENTER

REFORMHUS

SPARBANKEN GÖINGE

SPARBANKEN SKÅNE

STATT

STOBY

SVENSK UPPDRAGSUTBILDNING

SWEBEND

SYDVED

TRANSNAVAL

VINSLÖVS FRITIDSCENTER

WIKAN PERSONAL

-När jag fick chansen att ta över ICA Maxi i 

Hässleholm tvekade jag aldrig, berättar fyra-

barnspappan och tog familjen med sig till Skå-

ne.

Givetvis var det en stor omställning att flytta 

familjen, som består av hustru och fyra barn till 

Skåne och avsikten är att stanna länge.

-Nu flyttar vi inte på oss en gång till, så nu får 

vi förbli skåningar inom överskådlig 

tid, skrattar Emil.

16 trotjänare

1992 flyttade Besto från Stoby till 

Hässleholm och tre år senare, 1995, 

blev det en ICA Maxi-butik.

-Då var det Lars-Inge Melin som 

drev butiken, han efterträddes av K-G 

Ehn, Hans Berg, Thomas Börjesson 

och när jag tog över efter Thomas 

2016 blev jag den femte ägaren, be-

rättar Emil.

Att ICA Maxi i Hässleholm är en po-

pulär arbetsplats vittnar 16 medarbe-

tare om, alla 16 har arbetat under alla 

de 25 åren, totalt 400 anställningsår. 

Naturligtvis uppmärksammades detta när Emil 

och hans företag firade de 25 åren tidigare i år 

och en av dom som trivs och stannat kvar är 

Emils närmaste man Kent Arvidsson, snacka om 

trotjänare.

-Jag är väldigt stolt över min personal och 

att folk trivs och stannar kvar så länge är en av 

anledningarna till att det går så bra för oss, för-

klarar Emil.

Långa vägen

Emil har gått den långa vägen inom ICA.

-Jag började i en lokal ICA-butik hemma i Älvda-

len och 1999 när jag var 21 år så fick jag chan-

sen att komma till ICA Maxi i Haninge i Stock-

holm, som då var Sveriges största Maxi-butik 

och naturligtvis var det mycket lärorikt och jag 

stannade i elva år, berättar Emil.

Under de elva åren hann Emil med att utbildas 

i ICA-skolan, en unik utbildning inom ICA-kon-

cernen där man får lära sig allt som gör att 

man så småningom kan ta över en egen butik. 

ICA-skolan är en utbildning i tre steg; BLU, Bu-

tiksutbildning, FLU, Företags- och ledarutbild-

ning och så LU, ledarutbildning.

Egen butik

Efter fullgjord utbildning fick Emil en egen butik, 

eller rättare sagt två butiker, en ICA Nära i Berg-

byn med 20 anställda och en söder om Söder-

hamn med tolv anställda.

-Efter detta kom den stora chansen att ta över 

ICA Maxi i Hässleholm och den var jag inte sen 

att ta. Det är ju en butik med 130 medarbetare 

med en total årsomsättning på 450 miljoner kro-

nor totalt och då ingår apotek och specialvaror, 

förklarar Emil, som stortrivs i Skåne.

Eget bageri

ICA Maxi i Hässleholm är en butik med 30.000 

artiklar under ett tak och då är apotek och speci-

alvaror inräknade. Omsättningen ökar och Emil 

framhåller speciellt två anledningar till detta:

• Onlinehandeln växer så att det knakar. Detta 

var på gång redan innan corona-pandemin slog 

till i början av mars, men det har naturligtvis gjort 

att allt fler väljer att beställa sina varor och få 

dom hemkörda. I butiken kan man se massor av 

personal packa varukorgar i stor skala.

• Bageriet. Vi har ett eget bageri  som bakar 

”från mjöl och vatten”, vi har 6-7 egna bagare 

och det är stor åtgång på det ”egna” brödet. 

Massor med olika sorters matbröd och sen alla 

andra bakverk med de läckra färggranna bak-

elserna som lyser upp hyllorna och som lockar 

kunden att bli lite onyttiga inför helgfikat.

-Jag känner en otrolig stolthet över engage-

manget från vår fantastiska personal och känner 

stort ansvar över att vara chef för så många duk-

tiga medarbetare, berättar Emil.

IFK-aren Erik

En av dessa duktiga medarbetare är förre 

IFK-spelaren Erik Sjöstrand som liksom Emil 

gått den långa vägen och som just nu genomgår 

sin utbildning i ICA-skolan, som så småningom 

troligen betyder att Erik får ta ansvar för en egen 

ICA-butik någonstans i Sverige.

-Det är så det funkar inom den framgångsrika 

ICA-familjen, förklarar Emil som är jättenöjd 

med Erik.

IFK-samarbete

ICA Maxi och IFK samarbetar på flera plan:

• Rabattkort. IFK har sedan många år ett eget 

rabattkort där hela behållningen tillfaller fören-

ingen, inga reklamföretag som tar 

hand om halva förtjänstren förekom-

mer. I varje rabattkort finns tre ICA 

Maxi-kuponger med ett sammanlagt 

värde på 150 kronor. Så bara genom 

att använda kortet på Maxi har man 

tjänat mer än rabattkortet kostar,, 

priset är nämligen endast 100 kronor. 

Sedan finns det ytterligare 30-talet 

bra erbjudande…

• Inventering. IFK hjälper varje år 

till med inventeringen, ett 30-tal 

gulsvartrandiga räknar varor för glat-

ta livet under några tidigare timmar 

mellan 05.00 och 09.00 en lördag i 

januari.

• Julgransförsäljningen. Under två 

veckor i december står IFK och säljer julgranar 

utanför Maxi, de bästa granarna som finns att 

finna i sta´n… Och om man köper en IFK-gran, 

kungsgran eller vanlig så deltager man i en drag-

ning där fem lyckliga vinnare får ett presentkort 

på 1.000 kronor.

• Sponsring. Och naturligtvis är ICA Maxi en 

av IFK:s ovärderliga sponsorer.

-Jag tycker jag har ett otroligt bra samarbete 

med IFK och jag tycker det är viktigt att ställa 

upp och gynna idrotten, IFK har en stor och väl-

fungerande ungdomsverksamhet där man tar 

hand om barnen från de är små till de når juni-

orlaget eller A-laget, sånt vill vi sammankopplas 

med, det är positivt, avslutar Emil.

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

Hässleholms största matvaru-

hus, ICA Maxi, fyller 25 år i år 

och man gör det med en 41-årig 

mas vid rodret, Emil Anders-

son, 41 år, född och uppvuxen i 

Älvdalen i Dalarna.

EMIL FLYTTADE 100 MIL
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Foto: Lennart M
ånsson

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

rörinstallation.

Tel: 0451-102 60
www.vretmaskin.se

”När jag fick chansen att ta 
över ICA Maxi i Hässleholm 
tvekade jag aldrig…”

En av trotjänarna, Kent Arvidsson, med IFKs rabattkort som 

ger 150 kronors rabatt på Maxi. Rabattkortet kostar 100 kronor.

Emil poserar med 16 medarbetare som jobbat alla 25 åren på Maxi i Hässleholm, totalt 400 arbetsår...
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KONTOR Mitt i Europa, eller närmare bestämt, mitt i Hässleholm. Finns möjlighe-
ter att etablera dig, och ditt företag. I de gamla ”Modulentlokalerna”, med bara ca två km gång-
avstånd från centralstationen i Hässleholm, kan vi erbjuda kontorslokaler, både för det lilla och 
större företaget. Lokaler finns att hyra från ca 10 kvm och uppåt. Konferenslokaler, 
kontorslandskap, utbildningslokaler. Allt är möjligt att lösa även för de lite större företagen. 
Vidare finns även tillgång till fri parkering, busshållplats precis utanför huvudentré och 
närhet till restauranger.

LAGER Söker du inte bara kontor i Hässleholm, utan är ett företag som även
 är i behov av lager och distribution av dina varor/tjänster, så löser vi detta också till dig. 
Hela anläggningen är idag totalt sett   72 000 kvm med järnvägsspår indraget.
Egentligen finns inga begränsningar på hur du vill etablera din verksamhet hos oss. 
Vi löser allt efter dina behov. 
Välkommen att kontakta oss på 0451-74 02 60 alt info@hassleholmautoport.se
Vill du veta mer så surfa gärna in på vår hemsida www.hassleholmautoport.se

Norra Kringelvägen 65, Hässleholm
Tel: 0451-850 85 • toyotahassleholm.se

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

Kampanjränta 

1,99%*
Erbjudandet Flex Privatleasing gäller på ny bil t.o.m. 31/12-
20. Tillbehörscheck endast privatpers. och kan ej kombi. 
avtal eller Privatleasing, gäller köp ny bil t.o.m. 31/12-20. 
*Flex Billån 1,99% rörlig ränta gäller köp ny bil t.o.m. 30/11-
20 med Försäkring (LF/Toyota). Avi- och uppläggningskost. 
tillkommer & max kontraktstid 36 mån. Reservation tryckfel.
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Statistik
Spelade Matcher/mål
Mike Andrew 14/6 

Albin Nilsson 14/1 

Carl Lundahl-Persson 14 

Mohammed Hamdan 13/6 

Mustafa Owaid 13/4

Isak Orajärvi 13/1 

Mattias Jönsson 13 

William Andersson 12/2

Lucas Johnsson 12/1

Isak Olsson 12

Elliot Nilsson 11/1

Carl Mujaguzi 10

Theo Ekström 10

Philip Bengtsson   7

Hugo Arvidsson   6

Amel Crnalic   6

Isaac Holmberg   6

Viktor Holmberg   6

Simon Henningsson   3

Egzon Ademi   1

Mustafa Owaid gjorde fyra mål under säsongen

Isak Orajärvi i nickduell mot 
Nosabys Andreas Grahm

Simon Henningson mot Österlen

Elliot Nilsson 
mot Räppe

Mustafa Owaid kvitterar till 2-2 mot 
Kristianstad FC med en underbar nick

Isaac Holmberg glidtacklas 

Foto: Lennart M
ånsson
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Ungdomarna Carl Mujaguzi och Waed Shaif

Husqvarna FF-IFK 2-2 (1-0)
Mål: Elliot Nilsson, Mike Andrew. Efter underläge i paus vände IFK, premiärskytt 
blev Elliot Nilsson och fjolårets skyttekung Mike Andrew gav IFK ledningen när 
han kom fri från halva planen. Tyvärr kvitterade Husqvarna när det återstod 4 min.

Syrianska-IFK 1-0 (1-0)
Ett offsidemål avgjorde matchen och Södertälje-laget vann en av många 1-0 segrar. 
Kamraterna hade många kvitteringschanser men var för ineffektiva när man närmade 
sig motståndarmålet.

IFK-Asarum 3-4 (2-1)
Mål: Mike Andrew 3. IFK ledde med 2-0, Asarum reducerade före paus och vände 
sedan till 3-2 på två minuter. Mike Andrew fullbordade sitt hattrick i 89:e, men trots 
IFK-friläge på övertid var det Asarum som avgjorde med matchens sista spark.

IFK-Räppe 3-0 (2-0)
Mål: Mohammed Hamdan 2, Lucas Johnsson. Mohammed Hamdan avgjorde 
matchen med två mål på två minuter efter en halvtimmes spel och Lucas Johnsson 
fastställde slutresultatet till 3-0, en odiskutabel gulsvart seger.

IK Tord-IFK 2-1 (2-0)
Mål: Mustafa Owaid.  IFK bjöd Jönköpings-laget på två mål i första halvlek, sedan 
spelade IFK bra och borde haft poäng med sig hem men närmare än en reducering 
kom inte de för dagen Argentina-skrudade IFK-arna.

IFK-Bromölla 1-0 (0-0)
Mål: Mohammed Hamdan
Trots jättemånga frilägen dröjde det till 84:e min innan IFK kunde få in segermålet, ett 
mycket viktigt mål. Sista halvtimmen borde IFK gjort halvdussinet fullt.

Nosaby IF-IFK 1-2 (1-0)
Mål: Albin Nilsson, Mustafa Owaid. En riktigt bra andra halvlek avgjorde till IFK:s 
fördel, Albin Nilsson kvitterade och Mustafa Owaid segermålade. Albin Nilsson var 
planens kung.

IFK-Kristianstads FC 3-2 (1-2)
Mål: William Andersson, Mustafas Owaid, Mohammed Hamdan. IFK bjöd KFC på två 
enkla mål, William Andersson nätade med ett mäktigt skott, Mustafa Owaid, kvitte-
rade med ett vackert nickmål som betydde 2-2 och Mohammed Hamdan avgjorde.

IFK-Älmeboda/Linneryd 2-3 (1-1)
Mål: William Andersson, Mohammed Hamdan. Tidig dominans av IFK gav 1-0, men 
sedan tilläts deras skyttekung både kvittera och göra 1-2 och även1-3 kom och rejäl 
uppförsbacke. Sen tryckte IFK på, men närmare än en reducering kom man aldrig.

Hässleholms IF-IFK 2-1 (2-1) Mål: Isak Orajärvi. Onödig förlust, matchen avgjordes i 
första och sista min. Efter några sekunder gav IFK gav bort bollen och 0-1. Isak Orajärvi 
kvitterade, sedan segermålade Jonathan Nilsson. På övertid dribblade Mike Andrew 
av fyra man och kunde rullat in kvitteringen, men siktade på krysset och missade.

Dalstorps IF-IFK 3-2 (2-1)
Mål: Mike Andrew, Mustafa Owaid. IFK fick en drömstart, men Dalstorp kvitterade 
före paus och gjorde sedan 2-1 andra, innan IFK över och Mustafa Owaid kvitterade 
och borde även avgjort, men bolltapp på egen planhalva gav västgötarna segern.

IFK-IFK Karlshamn 1-2 (1-2)
Mål: Mike Andrew. Efter tre raka förluster var detta en måstematch. IFK gjorde 1-0 
och dominerade, men en dålig IFK-hörna gav kontring och 1-1 och minuten därefter 
rakade Karl Lindqvist (son till legendariske Lars ”Bambis” Lindqvist) in segermålet.

14
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8
/8

15
/8

19
/8
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/8
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/9

24
/9
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/1

0
18

/1
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William Andersson grattas av Amel Crnalic. Carl ”James” Mujaguzi och Joel Wedenell.Elliott Nilsson laddar stora kanonen.

Österlens FF-IFK 4-1 (2-0)
Mål: Mohammed Hamdan. IFK fick ett tidigt baklängesmål, sen fick IFK straff och 
ÖFF-mv stod framför mållinjen, assisterande vinkade för fullt, men domaren godkän-
de målet. I andra tog IFK över, men ÖFF 4-1 på straff på övertid och IFK-utvisning.
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2020

Kval, IFK-Smedby AIS INSTÄLLD
Efter ökad smittspridning ställdes andra kvalmatchen in och det kändes väldigt 
konstigt att denna fina söndag inte få spela utomhus på Österås, när handboll 
och ishockey spelade runtom i vår kommun, inomhus…

1/
11

Kval, Smedby AIS-IFK 1-3 (0-1)
Mål: Mike Andrew 2, William Andersson. En mycket viktig seger i första och en seger 
utan skönspel. En underbar nick, ett straffmål av William Andersson och i slutskedet 
bjöd Smedby på ett friläge som Mike Andrew förvaltade och blev 2-målsskytt.24

/1
0

Isak Orajärvi blir dragen i tröjan 
i derbyt mot Hässleholms IF.

Carl Lundahl-Persson boxar undan. Mike Andrew i tuff nickduell.William Andersson nickduellerar. Linus Svensson steget före Mike Andrew.

Foto: Lennart M
ånsson



18 IFK Hässleholm

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

I HÄSSLEHOLM

HAMBURGERMENY

 

Västertorg 2, Hässleholm
(vid Stora Rondellen)

Tel .  0451- 819 64
pizzeriatorinohassleholm.se

Kvalitetspizzor,
Kebab, Sallader,

Hamburger, 
Bakad potatis, Pizza,

Sandwich, 
Pasta, A la Carte

med ny 
smaksättning.

&
För en lycklig och
kvalitetsmedveten

mage

Efter 15 stämplar bjuder vi på pizza

OBS! 

Det går inte att överföra 

stämplar från annan lista. Tel. 0451-819 64

Öppettider:

Mån – sönd 
11–22

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

 kl 11.00 – 14.00

Pizza 1 – 77 
Pasta och Sallad

A la Carte - Rullerätter
Tallrikrätter

pizzeriatorinohassleholm.se

 A LA CARTE 80:-

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

 PASTARÄTTER (med hembakt bröd) 75:-

SPAGETTI BOLOGNESE, spagetti, köttfärssås,
 tomatsås, parmesanost

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

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

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

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

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

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

 EXTRA PÅLÄGG

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

övrigt                       5:-,   10:-

Burk såser, små  10:- 
Stor  15:-

Glutenfri botten  +30:-

Barnstorlek  – 5:-

Extra pizzasallad  +10:-

Stor pommes 40:-

Mellan pommes 25:-

Pommes på pizza 15:-

Servering +5:-

öVRIGA TILLÄGG

Delad Pizza tillkommer  10:-

Servering vanlig Pizza   5:-

Servering familjepizza  30:-

2 olika pizzor i en vanlig pizza 
tillkommer   10:-

2 olika pizzor i en familjepizza 
tillkommer   20:-

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

 KEBAB (Gyros) eller NöTKöTT

 KYCKLING

 FALAFEL

 SKINKA

 RÄKOR

 TONFISK

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

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

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

 KEBAB POMMES RULLE 85:-

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

 KEBAB (gyros) eller NöTKöTT

 KYCKLING

 FALAFEL

 MIX (kebabkött och kyckling blandad)  85:-

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

 hembakat pitabröd, valfri sås

KEBAB o KYCKLING o FALAFEL   70:-
ISTANBUL 

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

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

 OST o SKINKA SALLAD, ost, skinka, ägg

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

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

 KEBABSALLAD, kebabkött, lök, feferoni

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

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

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

 HAWAISALLAD, skinka, räkor, ananas, ägg ost

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

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

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

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

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

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

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

 SALLAD med pasta +5:-

 90 g 150 g 200 g

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

 Extra pålägg:
 Bacon 10:-
 Ost  10:-

 Mexicanhot jalapeno+tacosås 10:-

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

  KEBAB (GYROS) eller NöTKöTT

  RÄKOR

  KYCKLING

  TONFISK

  SKINKA

  VEGETARISK    

OBS! 
Har du allergi kontakta vår personal!!!

   HÄSSLEHOLM - TYRINGE  
VINSLÖV-ÖNNESTAD

0451-38 18 70 · 044-853 00

Företaget med Resurser

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

Vi satsar på Hässleholm med omnejd!

Avfallscontainrar – Budservice – Kranbilkörning

Maskintransporter – Lastväxlarekipage

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

Gilla oss på Facebook!

0451-38 46 67 · www.flexilast.se

SKYDDAT i Norden AB
Björklundavägen 3 · 281 33 Hässleholm

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

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!

SMARTARE!
NÄR ALLA DELAR FUNKAR IHOP

Välkommen till din 
spelbutik i centrum

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 
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Det råder förstämning i IFK Hässleholm. En av fören-

ingens giganter, Zenon Rokicki, har hastigt lämnat oss.

Zenon som skulle ha fyllt 75 år i augusti, kom till IFK när 

han var 10-12 år gammal och har sedan dess varit aktiv i 

föreningen i nästan 65 år, snacka om trotjänare.

Zenon började spela såväl fotboll som handboll i IFK:s 

pojklag, i senare tonåren valde han handbollen och det 

blev hela 20 år i IFK Hässleholms framgångsrika helvita 

handbollslag som spelade i näst högsta serien och som 

var ytterst nära avancera till högsta serien. Zenon var den 

store krigaren på linjen.

Innan Zenon hann avsluta sin framgångsrika karriär så 

tog han plats i IFK-styrelsen 1975 och där satt han fram 

till 2000.

Under tiden var han ungdomsledare i båda sporterna, 

med framgång. 1989 tilldelades Zenon Hässleholms kom-

muns ledarstipendium. 

Zenon var ledare för pojkar födda 1970, där sonen Mar-

tin lirade, fotbollslaget var otroligt framgångsrikt och vann 

nästan alla matcher - och när sedan IFK spelade allsvenskt 

kval mot Degerfors IF 1993, var Martin en av de elva på plan.

Efter styrelsegärningen har Zenon idogt arbetat vidare, 

dels med sponsring i PR-sektionen, men även med alla si-

dojobb som exempelvis försäljning av julgranar, lotter och 

gödning.

Och som pensionär var Zenon en av de goa gubbarna 

som träffas på klubbis tre gånger i veckan och fikar och där 

lockade han ofta till skratt med sina fyndiga kommentarer. 

Han kunde beskriva en tvivelaktig snubbe som ”kryddhand-

lare” och om vi förlorat en match så kunde det heta ”han gör 

ju inte avtryck i ett kilo smör en varm sommardag”.

Zenon sörjs närmast av hustrun Eva, sönerna Martin, 

Niklas och Daniel med familjer - och av alla de många vän-

nerna i IFK.

Tack för allt Zenon, vi saknar dig!

Lennart Månsson

ZENON ROKICKI 
29/8 1945 - 1/7 2020

www.wikan.se

Kristoffer
044 5906508

Johanna 
044 5906502

Andreas
044 5906507

Jennie
044 5906505

Pernilla
044 5906514

Sara
044 5906512

Tomas
0451 70 74 81

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

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

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

HELSINGBORGSVÄGEN 14

SMARTARE!
NÄR ALLA DELAR FUNKAR IHOP

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

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

Foto: Emma Zandra Nilsson

STUDIO 234+

Second Hand & Vintage  
Egen design ”STRNG WMN” 

Skräddarservice i butiken
Lokala konstnärers konstverk

Välkomna in till oss!

Mån-Fre   11.00 - 19.00
Lördagar  10.00 - 16.00

Stadshusgatan 2 Hässleholm  
070-884 48 28

www.strngwmn.se    info@strngwmn.se

Följ oss gärna på facebook
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OMRÅDESSKYDD FÖR
BYGGNADER • DJUR • MARK • EGENDOM 

www.transnaval.se

– Vi stöder ungdomen

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

handelsbanken.se/hässleholm
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UNGDOMS-
SIDOR 21-27

Foto: Lennart M
ånsson

TROR PÅ FRAMTIDEN – DÄRFÖR SATSAR VI PÅ IFKS UNGDOMAR

Vilken lirare
Den här lille liraren heter Mostafa och är 8 år.
Mostafa är en av IFK:s många duktiga 
ungdomsspelare.

På de följande sex sidorna kan du läsa om 
de olika åldersklasserna i IFK; de yngsta, 
tonåringarna - och juniorerna.

Vi vill också tacka alla våra duktiga 
ungdomsledare och tränare som gör 
ett fantastiskt jobb för att alla barn och 
ungdomar skall utvecklas.

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

Jonas Enetjärn 0706/339450 
eller Fredric Hermansson 0706/306042 
och anmäla ditt intresse.
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NOLLFEMMORNA
05:orna är en framgångsrik årgång. Tränaren Fredrik Ahlgren sammanfattar säsongen med ”ett fantas-
tiskt fotbollsår” bland annat besegrade man Malmö FF i Malmö, 3-2. Men det stora äventyret var när man i 
somras blev inbjudna av IFK Göteborg att delta i deras camp där vi spelade mot IFK Norrköping, BK menar 
Fredrik. Och ingen kommer att glömma ”Bragden i Kviberg, där vi vände underläge 0-3 till seger 4-3 mot 
IFK Norrköping. Nio av våra spelare har lyfts upp att träna med J-laget och två, Max Nilsson och Viktor 
Ahlgren har även tränat med A-laget…

Foto: Lennart M
ånsson

TROR PÅ FRAMTIDEN – DÄRFÖR SATSAR VI PÅ IFKS UNGDOMAR

Alve Lind

Wiggo Lundqvist och 
Meraj Haidari

Manfred Nilsson mot Malmö FF

Zidane Sala

Amir Ramanovski
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NOLLSEXORNA
Corona-pandemin satte stopp för årets höjdpunkt, KB Elite Quatro Cup i Köpenhamn där IFK var ett av sju svens-
ka inbjudna lag, de andra var AIK, DIF, BP, Hammarby, MFF och Helsingborgs IF. Istället bjöd 06:orna in MFF, HIF 
till Österås i en minicup. Det blev också spel i Kristinehamn där man inledde med 3-0 mot Brommapojkarna, se-
dan gick det inte lika bra som i fjol då IFK vann hela turneringen. I en inbjudningsturnering i Hittarp besegrades 
Malmö FF i finalen. I seriespelet två lag, etta i ena serien, tvåa i den andra, vilket gladde Mange Jönsson, Daniel 
Flink och Martin Nilsson. Och så har killarna fått ytterligare en go gubbe, David Jansson från Göteborg.

Foto: Lennart M
ånsson

TROR PÅ FRAMTIDEN – DÄRFÖR SATSAR VI PÅ IFKS UNGDOMAR

Zeidan Sala och Baseer Muhammed mot Malmö FF

Alve Lind räddar framför en 
helsingborgsspelare, till höger 
Svante Andersson. Samuel Hansson

Ali Reza Nazari Linus Roslund
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PAKETPRIS!
TAPET + HANTVERKSTJÄNSTER

Exempel: Rum med golvyta 10m2: 6 500kr*

*Pris efter ROT-avdrag. Fullständiga 
villkor på stoby.se/nytt-rum eller i vår butik. 

Vardagar 9-18  Lördagar 10-14  |  Okvägen 6, Hässleholm 

Tapet inkl.Tapet inkl.
arbete!arbete!

Läs mer på stoby.se/nytt-rum eller ring 0451-38 14 05.

ELVORNA
9-åringarna har spelat 7-manna för första året och har bitvis dominerat trots att dom lirat i en serier där man 
mött ett år äldre motstånd. Killarna har tagit stora steg på sin fotbollsutveckling och med en bra laganda har 
dom redan förstått att man lyckas tillsammans. 8-åringarna är en grupp som växt sig stor under säsongen och 
här finns massor med underbara lirare. Tyvärr satte pandemin stopp för Levins Cup, rapporterar ledaren Ken 
Linde, som hoppas att 2021 blir ett mer normalt fotbollsår.

TROR PÅ FRAMTIDEN – DÄRFÖR SATSAR VI PÅ IFKS UNGDOMAR

Enzo De Stefano, 7 år, i duell mot VMA Läcker klackspark

Måns rundar målvaktenEnzo och Erton jublar

Vilken stil, Entrit kastar inkast

Foto: Lennart M
ånsson
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TRETTORNA
När det visade sig att det inte blev några matcher mot andra lag och Levins Cup ställdes in så gjorde ledar-
na i pojkar födda 2013 en internturnering där man delade upp sina pojkar i fyra olika lag, detta hände sig 
en lördagsförmiddag i höstas på en av Österås fina gräsplaner, ett mycket uppskattat initiativ. Eftersom det 
i nuläget inte rekommenderas spel inomhus har denna åldersgrupp fortsatt lira utomhus hela hösten, nu 
på konstgräsplanerna, varje söndagseftermiddag.

PAKETPRIS!
TRÄGOLV + HANTVERKSTJÄNSTER

15m2: 8 000kr*

*Pris efter ROT-avdrag. Fullständiga 
villkor på stoby.se/nytt-rum eller i vår butik. 

Bjelin trägolv 3-stav
14,5 mm, slipbart
Ek natur mattlack eller 
ek vit mattlack

Vardagar 9-18  Lördagar 10-14  |  Okvägen 6, Hässleholm 

TrägolvTrägolv
inkl. arbete!inkl. arbete!

Läs mer på stoby.se/nytt-rum eller ring 0451-38 14 05.

TROR PÅ FRAMTIDEN – DÄRFÖR SATSAR VI PÅ IFKS UNGDOMAR

Christian Martinsson
och hans pojkar 
tackar för matchenFabian och Leonel

Tage

Morfar Urban filmar svärson och barnbarn Douglas ”joxar med trasan”

Foto: Lennart M
ånsson



26 IFK Hässleholm

TROR PÅ FRAMTIDEN – DÄRFÖR SATSAR VI PÅ IFKS UNGDOMAR

HNB AB
Vinslöv

Kent-Olle Johansson

JUNIORERNA
IFKs unga U19-lag, där nästan samtliga kan vara med under 2021, avslutade säsongen starkt och vann sex av 
de sju sista matcherna. Detta gav en fjärde plats i tabellen denna förkortade säsong tio tävlingsmatcher. Ut-
vecklingsmässigt har truppen tagit ett par steg framåt och hade ett av seriens yngsta lag. Laget har också spe-
lat träningsmatcher mot lag från j-allsvenskan och vunnit de matcherna, Hässleholms IF besegrades, där en 
05:a, Viktor Ahlgren, gjorde med ett fantastiskt frisparksmål, rakt upp i krysset. U-19 har även haft ett andra lag 
i seriespel som också gjorde en stark avslutning på säsongen.

Foto: Lennart M
ånsson

Victor Holmberg mot Mjällby

Victor Ahlgren

Jussi Tikkanen mot Hässleholms IF

Noa Helm

Svante Nilsson

15-årige Victor Ahlgren gör segermålet mot Hässleholms IF, en 
frispark i krysset bakom inlånade IFK-målvakten Gabbe Gagzis
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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

ST
A

T
IST

IK

Armin Culum, 17 år, en av de stora talangerna

Elias Olsson och Teo Helm försöker nicka in bakom målvakten i Lunds BK.

Statistik IFK U-19 lag 1
Namn Matcher/Mål

Teo Helm, 18  10/3 

Armin Culum, 17 9/3 

Elias R-Karimi , 18 9/6 

Mohammed Koav, 17 9/1 

Emil Nilsson-Kjellander,18 9

Elias Olsson,17 9 

Kieran Storm,17 9

Anton Ornstein,18 8

Jacob Holmberg,18 7

Victor Holmberg,18 6/1 

Isaac Holmberg,18 6/6 

Francois Ngulu,17 5/2 

Max Persson,17 5/1 

Victor Ahlgren,15 5/1 

Max Nilsson,15 5

Gentrit Kurti ,17 5/1 

Lucas Johnsson,19 4/5 

Lucas Edvinsson,17 3

Jonathan Jenzen,17 3

Yousif Owadi,15 3

Jussi Tikanien,15 3

Adam Branting,15  2/1 

Noa Helm,16 2

Mustafa Owadi,19 1

Gabbe Gagzis,16 1

Foto: Lennart M
ånsson
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VVS
KN

Ingenjörer AB

Allt i plåt och ventilation
Etablerat 1964

0451-158 53 • HÄSSLEHOLM

0708-24 24 44  •  www.goranstaxi.se

Gö

r s
om

 IFK Hässleholm åk med:

BATTERICENTRALEN
Industri- & Startbatterier

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

Kjell Gannby Dental AB

Tisdag 19.00 Fredag 19.00
Söndag 19.00

1480 x 925 mm

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

Medicinsk fotvårdsklinik
               0451-858 60 

 
       Välkommna!

Annika

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

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

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

CC FASTIGHETER & BYGG
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Nyårsmeny för avhämtning
FÖRRÄTT

”TOAST SKAGEN ”
Den tidlösa svenska klassikern gjord på svenska hand skalade räkor serveras med forellrom

 samt husets stenugnsbakade bröd.

VARMRÄTT
Allternativ 1: ”Coeur de  let”

SSvensk ox lé på en bädd av rostade rotfrukter  stekt i vitlök, timjan och smör. Serveras med en krämig 
potatisgratäng toppad med Allerumsost. 

Till detta vår mustiga rödvinssås gjord på husets kalvfond med ben från Vinslöv.
 

Allernativ 2: ”Husets rökta”
Vår egen rökta  äsk lé serveras kall med en krämig potatisgratäng toppad med Allerumsost. 

Till detta vår mustiga rödvinssås gjort på husets kalvfond.

DESSEDESSERT
”Nuttella Parfait”

Nutella parfait serveras med en syrlig lemon curd samt kanderade jordnötter.

Alternativ 1
Pris för 3-rätters 445 kr per person
Pris för 2 rätters 395 kr per person

 
AAlterativ 2

Pris för 3-rätters 395kr per person
Pris för 2-rätters 345kr per person

För beställning:

0451-126 80

info@farozon.se

www.levinsgruppen.se

De ledande mekanik- & elteknikföretagen i region syd

> En del av Hässleholms kommun

www.hassleholmmiljo.se
0451-26 82 00

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

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

ÖPPET
MÅNDAG - FREDAG   

08.00 - 17.00

Passersystem – Larm – Lås
Aluminiumdörrar, dörrautomatik

Majorsgatan 3 · Hässleholm

Inget jobb är för litet eller för stort
Lindens Allservice får det alltid gjort – FORT!

Fastighets- & Trädgårdsskötsel, Stensättning, Bygg, Målning,
Tapetsering, Montering och Snickeri m.m.  Alltid fasta priser!!

Tel: 0731-55 41 60
www.lindensallservice.se

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.
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Detta har hänt
Foto: B

ild
b

yran

Klacken
IFK-klacken med 

Magnus Moberg och 

Patrik Sjöström i spet-

sen slog på stora trum-

man i bortamatchen 

mot Österlen, men det 

hjälpte inte, IFK förlo-

rade. Nu hoppas vi att 

corona-pandemin lug-

nar ner sin 2021 så att 

IFK-klacken kan hjälpa 

fram våra grabbar…

E
de

m
 H

et
ch

el
i

Cigarrmagasinet Direkten utmanade de tre fotbollsklubbarna i (FC Hässleholm, 
Hässleholms IF och IFK) i sta´n att tävla i tips, att tippa ett 1024-raderssystem 
varje vecka under hösten. 13 rätt är svårt, men redan i fjärde tävlingsveckan slog 
IFK:s störste tipsexpert till med 13 rätt med en skaplig utdelning på 66.000 kr, 
6.600 till var och en av ägarna till de tio andelarna. Att det blev hyfsad utdelning 
berodde på Gibraltars bortaseger.

De två senaste veckorna har IFK haft 12 rätt båda veckorna. Senaste veckan 
gäckade Norges Folkhälsomyndigheter IFK på storkovan. Dom vägrade låta Nor-
ge åka till Rumänien och Svenska Spel lottade matchen till ett kryss, IFK hade 
halvgardering etta och tvåa….
Istället för drygt 160.000 blev utdelningen knappt 6.000 kr

Antal rätt:
IFK 88
FCH 86
HIF 71

Inspelade kronor:
IFK 72.960 kr
HIF   4.368 kr
FCH   3.538 kr

IFK fick 13 rätt

Sparbanken 
Göinge
En underbar höstdag kom 

chefen på Sparbanken 

Göinge i Vinslöv, Daniel 

Högstedt, och överraska-

de IFK med en check på 

35.000 kronor från ban-

kens Stödmiljon. Henrik 

Jönsson och Jonas Ene-

tjärn tar emot checken.

Kval
Marcus Ahlqvist har hunnit fylla 45 
år men är fortfarande nyckelspelare 
i sitt Vankiva IF, som tyvärr inte räck-
te till i kvalet till division V mot Sibb-
hults IF, där Noah Lindecrantz som i 
år tränat med IFK var framträdande 
och gjorde första målet. Marcus är 
uppfostrad i IFK och spelade alla 
ungdomsåren och även i A-laget i 
den gulsvartrandiga dressen.

Grattis IFK Malmö
Vår Kamratkollega i Malmö, IFK 
Malmö, vann den andra div. 2-se-
rien i Sydsverige och vi säger ett 
stort grattis till ”Kanariefåglarna”, 
vackert skrudade i gult och vitt. IFK 
Malmö hade sin storhetstid för 60 
år sedan då dom spelade kvarts-
final i Europacupen, nuvarande 
Champions League.

Finjasjön runt
IFK:s veteraner fick för sig att 
gå Finjasjön runt, en prome-
nad på drygt två mil. Inte illa för 
gubbar som PG Sergmo, 80, 
Douglas Ahlqvist, 79, Wilgoth 
Adamsson och Bosse Nilsson 
76 år - och Arne ”Oskar” Jöns-
son som duktig guide, även om 
vi gick lite fel här och där…
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lansforsakringar.se

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

I år flyttar 20 procent 
av svenskarna. Är du 

en av dem?

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

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



Rymlig crossover
PRIVATLEASING FR. 2 995 KR/MÅN* 
INKL. SERVICEAVTAL 
Ord. pris 4 095 kr/mån

Erbjudandena gäller ordertecknade bilar t.o.m. 31/12 2020 eller så långt lagret räcker. Bränsleförbrukning blandad körning Ceed SW Plug-In Hybrid – XCeed Plug-In Hybrid 1,3–1,7 l/100 km, CO2-utsläpp 29–38 g/km enligt körcykeln WLTP. 
*Privatleasing: 36 mån, månadskostnader inkl. moms exkl. uppläggnings- och aviavgift. Rörlig ränta. Max körsträcka 4 500 mil, övermil debiteras. Sedvanlig kreditprövning sker. Slitagedelar, övriga reservdelar och ev. tillval från kund ingår inte i 
priset. Fordonsskatt betalas av kunden. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. Med reservation för eventuella tryckfel.

Kias laddade laguppställning 
Privatleasa en Kia laddhybrid nu fr. 2 995 kr/mån

Kia vill skapa en mer hållbar framtid – där alla barn får spela fotboll på lika villkor och där så många som möjligt 
kan ställa om till laddbara bilar. Kias laddhybrider – Kia XCeed, Ceed Sportswagon och Niro – gör det möjligt för 
fler att köra med mindre påverkan på miljön. Nu till ett bra privatleasingpris. Beställ online eller kontakta oss.

Generös familjekombi
PRIVATLEASING FR. 3 495 KR/MÅN* 
INKL. SERVICEAVTAL 
Ord. pris 3 995 kr/mån

Sportig crossover
PRIVATLEASING FR. 3 295 KR/MÅN* 
INKL. SERVICEAVTAL 
Ord. pris 4 395 kr/mån

Newmanbil AB
HässleholmHässleholm

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

HÄSSLEHOLM, Industrigatan 10

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

ELGIGANTEN PHONE HOUSE, Första Avenyn 2

Öppet mån–fre 10–18 & lör 10–15


