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En intressant fotbollssäsong!

En intressant fotbollssäsong står för dörren.

2015 var säsongen då IFK som nykomlingar 

skulle klara kontraktet – och så skedde ock-

så efter 6-0 i avgörande kvalmatch mot IFK 

Trelleborg.

2016 är det dags att etablera sig i den högre 

serien och förutsättningarna synes goda.

Tränaren Daniel Nilsson är tillbaka efter ut-

flykten i FC Rosengård, som renderade i två 

SM-guld för Daniel.

Daniel och IFK har haft en tuff försäsong 

med många skadade nyckelspelare, bland 

annat mittbackarna Linus Svensson och nye 

Ameer Naseer, mittfältaren Pontus Björnsson, 

nye anfallaren Mike Andrew, men en efter en 

kommer dom tillbaka. Dock saknades både 

Linus Svensson och Mike Andrew i premiären, 

som förlorades på Lindsdals konstgräs norr om 

Kalmar.

På lördag blir det hemmapremiär mot en av 

seriefavoriterna FC Rosengård, ett lag med 

många fina fotbollsspelare, den mest namn-

kunnige är Mohamad Ramadan, som ratades 

av ”Henke” Larsson i Helsingborgs IF och som 

i år skall försöka skjuta upp Rosengård i ettan. 

Fjolårets hemmapremiär var märkligt nog ock-

så mot FC Rosengård och matchen förlorades 

med uddamålet, senare blev det dock revansch 

nere i Malmö, seger 3-1.

IFK har ett ungt och utvecklingsbart lag, säkert 

seriens yngsta. Men det är många av de unga 

som redan hunnit samla på sig mycket rutin:

• Alexander Nilsson i målet, som blir 19 i år, 

var ordinarie keeper i fjol och stod i två tuffa 

kvalmatcher.

• Jonathan Brodén, nyuppflyttad i A-truppen, 

fyller också 19 i år.

• Ameer Naseer och Florent Stagova, nyförvär-

ven från Kristianstad, är 19 och 20 år.

• Erik Åberg, 16 år (fyller 17 under året), ligger 

väldigt nära ett A-kontrakt, Erik kommer med 

alla säkerhet vara uppe och lukta på krutröken 

redan denna säsong.

• Carl ”James” Mujaguzi, 15 år, (fyller 16 i år), 

har hoppat in i ett par träningsmatcher och 

knackar också på dörren.

Faktum är att endast tre man i truppen är över 

25 år.

På ungdomssidan har såväl juniorlaget som 

00/01:orna en bra försäsong bakom sig och 

har gjort fina prestationer i DM, detta gäller 

också 02:orna som lottades mot Malmö FF i 

DM, landets kanske bästa 02-lag, Tony Helms 

grabbar har fördel av hemmaplan.

Dessa 02:or vinner det mesta, i Norra Skå-

ne-cupen i vackra Qpoolen vann man givetvis 

sin egen klass - men man vann också den för 

pojkar ett år äldre, 01-klassen.

Juniorlaget, där spelarna får vara födda 1997, 

finns det både 98:or, 99:or och 00:or, i senaste 

matchen förra helgen fanns fem pojkar födda 

2000 på plan från start och två var avbytare, 

fyra födda 1999, en 1998 – och en 1997.

I många andra åldersgrupper är det också full 

fart med många duktiga fotbollsspelare och om 

detta kan ni läsa på ungdomssidorna 21-26.

Nu får ungdomslagen A-lagsspelarna som 

faddrar, en nygammal företeelse som nu in-

itierats av nye tränaren Daniel Nilsson. Två 

A-lagsspelare per ungdomslag, varje månad 

skall A-spelarna besöka ”sitt” lag och förhopp-

ningsvis så vill ungdomarna se sina idoler spela 

och kommer att se A-matcherna på Österås, 

en viktig bit om man vill bli bra fotbollsspelare.

Anders Linderoth, stjärntränaren som förde IFK 

till allsvenskt kval 1993 sa alltid: Ser man inte 

fotboll live kan man inte bli fotbollsspelare, det 

räcker inte se fotboll på TV. Ta lärdom av det-

ta, ni som vill bli bra i den ädla konsten att lira 

boll...

Så, alla dom som vill bli fotbollsspelare, är fot-

bollsspelare, eller har varit fotbollsspelare, plus 

alla andra som älskar fotboll:

Välkomna till Österås i morgon, lördag 14.00!

Lennart Månsson

F
oto: B

ildbyran

SVENSKA
KVALITETSMASKINER

FÖR RÖR- o PLÅTBOCKNING

www.swebend.com

2IFK Hässleholm

www.sveland.se
Kundservice 0451-38 30 00

Nya tränare och ny ordförande i IFK 

Det har hänt mycket i de gulsvarta leden denna vinter. 

• Förre landslagsorienteraren Åke Jönsson tog i mars över ordförandeklubban efter Mats Flinck.

• Daniel Nilsson och Patrik Lennartsson har ersatt veteranerna Björn Andersson och Bosse Nilsson 

som tränare.
• En ny ungdomsstyrelse har bildats med en massa entusiastiska och kompetenta ledare.

• Några intressanta nyförvärv har kommit under vintern – och så kan vi räkna vår egen Linus Karls-

son som ett nyförvärv, mittbacken har varit borta i två säsonger på grund av skada och ett års 

äventyr i Australien.

IFK ser fram emot säsongen 2014 med stor tillförsikt och skall försöka göra ett riktigt bra 

jubileumsår, Hässleholms stad fyller ju 100 och en av våra spelare, profilen Danny Gunnarsson, 

skall spela med nummer 100 på ryggen, precis som vi gjorde 2005 när IFK Hässleholm firade 

sitt 100-årsjubileum. Det är Hesslehem som tagit detta initiativ att låta dom föreningar som vill, 

salutera jubileét på detta sätt.

Vår nye ordförande Åke Jönsson har många järn i elden, flitig motionär med många löpmil varje 

vecka, som ger bra träning inför Vasaloppet, som han åkte i år och som han skall åka även 2015 

- men han är absolut inte främmande för bollsporter. Som ung var han aktiv i såväl fotboll som 

handboll, i den senare var han faktiskt aktiv i IFK och spelade tillsammans med legendarerna 

Zenon Rokicki, Urban Jönsson, Ingemar Ganneby och Tony Johansson.

Nu skall han leda IFK-skutan och han har tagit sig an uppgiften med stor entusiasm, Åke ses på 

klubbstugan så gott som varje kväll, möten där Åke informerar sig om IFK:s omfattande verksam-

het.

Tränarduon består av två likaledes entusiastiska män, en ung, Daniel Nilsson från Bromölla och 

Kristianstad - och en lite äldre, välkände Patrik Lennartsson, som debuterade i IFK:s A-lag 1982 

och som efter några år i IFK blev allsvensk i Mjällby. Sedan återvände han och bidrog till att IFK 

nådde allsvenskt kval mot Degerfors 1993.

Nilsson/Lennartsson är en duo som kompletterar varandra perfekt och man såg omgående att 

dom trivdes ihop, förhoppningsvis kommer dom att kampera ihop i gulsvart många år och jag är 

övertygad om att dom får IFK-skutan på rätt köl.

Ungdomssektionen då?

Jo, här samlades ett antal IFK-ledare och andra intresserade i höstas och började dra upp riktlinjer 

för att vässa organisationen rejält och  en ny ungdomssektion bildades. Jag tror och hoppas att vi 

framledes kommer att se frukterna av detta arbete.

Våra ungdomslag  har haft en otroligt framgångsrik försäsong med massor med segrar i tränings-

matcher och i DM. Nu drar snart seriespelet igång och då blir det intressant att följa ungdomarna 

antingen det gäller 7-manna eller 11-manna.

Och så spelar ju våra duktiga juniorer i juniorallsvenskan, en tuff serie med resor längs hela väst-

kusten, ända upp till Göteborg. 

Och vi får inte glömma de allra minsta, Stefan och PeterPaulsson, Ken Linde och Mårten Steen har 

dragit igång Bollkulför småttingarna, en aktivitet där barnen fått leka med stora och små bollar 

varje söndag.
Läs mer om detta och om ungdomslagen på sidorna 21-26.

A-lagskillarna, som vunnit de flesta träningsmatcherna,  har hemmapremiär lördagen 12 april, 

det blir derby direkt när klassiska Bromölla i sina vitsvartrandiga tröjor kommer på besök.

Välkomna till Österås!

LENNART MÅNSSON
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Allt om våra barn 
och undomar på
sidorna 21-26

HÄLSOKOSTBUTIKEN
I Hässleholm, 

Första Avenyen 8, 0451-104 75

Läs mer på www.farozon.se

Vi kör 21 – 24  Entre 150 kr
Går bra att boka bord om mat önskas.

Kvällens buffé 19 – 21

Mat & Dans 300 kr
Vg ring 0451-126 80

Skärtorsdagsdans 
17 April i Hässleholm

Kom och dansa med oss...

“Gubbaligan med Ulrika”
Gästartist:

Donald Latlia från Donnez*

* Nya cd:n “Allt ljus på oss” 
släpps 2/4

Lisa, 2 år är en av dem 
som älskar Bollkul.

Frisparksövning för pojkar födda 2007

Carl ”James” Mujaguzi, 
född 2000
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Perstorp believes in innovative chemistry that  
makes a difference. That is why over 80% of  
our R&D is dedicated to finding sustainable  
solutions that contribute to a better environment.

Our star products, like Capa™, are designed  
to make a difference too. This guitar has inno- 
vative coatings & adhesives that help to boost  
performance, and prolong its playing career.  
Using less resources to achieve a sustainable  
solution is music to our ears.

Discover some of our other star performers at: 
www.perstorp.com

www.perstorp.com

{  star performance }

Innovative chemistry that rocks

En intressant fotbollssäsong! Fem nya i IFK – och en junior!

Mohamad Ramadan och Tobias Grahn.

Det finns en hel del namnkunnigt folk i årets 

div. ll Södra Götaland.

Mohamad Ramadan fick inte förnyat förtroende 

av Henrik Larsson i Helsingborgs IF och förstär-

ker nu Rosengård, IFK:s motståndare i hem-

mapremiären i morgon, lördag. Ramadan gjorde 

mål direkt i ”toppmötet” i premiären mot Karls-

krona (2-2), något som inte Karlskronas nyför-

värv Tobias Grahn mäktade med. Blekinge-laget 

har fler spelare med allsvensk rutin: Anton Dahl-

ström, Emanuel Svensson, Juan Robledo.

IFK då?

Jo, Axel Harletun har efter ett år hos seriekon-

kurrenten Torn, återvänt till fadershuset. Nya är 

även Mike Andrew, Kojo Annor, Florent Stagova 

och Ameer Naseer.

• Axel Harletun tillhör IFK:s 94:or och det 

är jättekul att han är tillbaka, Axel fick mycket 

HÄLSOKOSTBUTIKEN
I Hässleholm  

Första Avenyen 8, 010- 543 38 04

Daniel med sonen Tristan 2 år

F
oto: B

ildbyran

speltid i Lunda-laget i fjol och aspirerar på en 

av mittbacksplatserna, men kan även spela yt-

terback.

• Mike Andrew är centertank och kommer när-

mast från spel i Uppsala, tyvärr är Mike ska-

dad och missar de första matcherna.

• Kojo Annor är också forward och spelade i för-

fjol i FC Rosengård, men gick förra året ska-

dad efter benbrott. Kojo kommer mer och mer 

och kan säkert tillföra en hel del.

• Florent Stagova kommer från Kristianstad där 

han haft IFK-tränaren Daniel Nilsson som trä-

nare. Florent är en spektakulär ytterforward 

som är svår att stoppa.

• Ameer Naseer, är en ung lovande mittback som 

även han kommer från Kristianstad och som 

tränats av Daniel Nilsson. Ameer har spelat i 

Iraks U19-lag och även tränat med U23-lands-

laget, han kom till Sverige som 15-åring och 

hoppas ta flera steg vidare i karriären.

– Ameer kom upp till KFF:s U19-lag som 

16-åring, var yngst i truppen, var långt från start-

plats i början, men jobbade hårt och var med 

mot MFF, jobbade i fem mån stenhårt och tog 

startplats under sommaren, fick pris som årets 

genombrott, berättar Daniel Nilsson.

– Spelare som är beredda jobba hårt, som vill 

nåt med sin fotboll, det är sådana spelare man 

som tränare vill utveckla. Ameer visade redan 

på första träningarna vad han vill, han har en 

mognad för att spela seniorfotboll och har stor 

utvecklingspotential, tillägger Daniel.

– I fjol var jag med i truppen när KFF spelade 

Svenska Cupen mot AIK och Hammarby, men 

kom tyvärr aldrig in på plan, påpekar Ameer, 

som liksom övriga trivs alldeles utmärkt i IFK.

Lennart Månsson

Jonathan Brodén, 19 år, är den ende som 

blivit uppflyttad i IFK:s A-trupp inför årets 

säsong, hur känns det?

– Bra, det är ju det jag siktat på. Räknar väl inte 

med att få spela jättemycket i år men det gäller 

att ta de chanser man får.

Du gjorde en bra A-match i DM 2014, men 

sedan försvann du?

– Jag åkte på en knäskada sommaren 2014 

och det har tagit lång tid att komma tillbaka, 

men nu är jag här.

Vad hände?

– Det var en broskbit som lossnade i knät och 

det blev operation och lång rehab, hela sä-

songen gick.

2015?

– Ja, då blev det spel i juniorlaget och B-laget, 

det är först nu jag är tillbaka fullt ut.

2016?

– Har spelat jättemycket i träningsmatcherna 

och det går bättre och bättre, nu gäller det att 

etablera sig i truppen.

När kom du från Hästveda?

– Jag var 14-15 år när vårt pojklag splittrades 

i Hästveda och då var vi några som valde IFK.

Axel Harletun

Mohammad Ramadan
FC Rosengård

Tobias Grahn, Karlskrona

Mike Andrew Kojo Annor Florent Stagova Ameer Naseer
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Hlmsvägen 28 i Vittsjö · 0451-229 00 · www.borgsvavgarner.se

1 juni flyttar vi till nya lokaler i Hässleholm.
Hjälp oss att tömma vårt lager.

Öppettider: Må-To: 9.00-16.00 · Fre 9.00-15.00

Kom och fynda: stickgarner, vävgarner,
plädar från Klippans Yllefabrik och mycket mer.

Flyttrea!
50%

5 �rs Nybilsgaranti med fri k�rstr�cka • 5 �rs V�gassistans • 3 �rs Vagnskadegaranti
Alla priser �r av generalagent rekommenderade cirkapriser. Lokala prisavvikelser kan f�rekomma. 
Erbjudandet g�ller ej modeller som beh�ver fabriksbest�llas. i20: Br�nslef�rbrukning vid blandad 
k�rning: 4,1-6,4 l/100km, CO2: 106-155 g/km. i30: Br�nslef�rbrukning vid blandad k�rning 3,6-5,8 l/100km,  
CO2: 94-169 g/km. i40: Br�nslef�rbrukning vid blandad k�rning: 4,2-7,1 l/100km, CO2: 110-165 g/km.

PRIS
FR�N  206 900 KR

SPARA 40 000 KR

PRIS
FR�N  117 900 KR

SPARA 20 000 KR

PRIS
FR�N  139 900 KR

SPARA 30 000 KR

SPARA UPP TILL 40 000 KR
Lagerrensning  n  Begr�nsat antal  n  V�gar du v�nta?

Öppet: Månd-fred 9-18. Lörd 10-15
Tel. 044-20 60 15 www.osbv.se

Blekingevägen 107, Kristianstad

Sista
Chansen!

Boka

Konferens-

lokal

Studie-vägledning

Wi-Fi

Låna
dator

Boka
grupprum

Studie-

lokaler

Skrivatenta

Studera vad du vill. 
Var du vill. 

Fast på hemmaplan.

Plug
ga p

å dis
tans

!
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– Butiker i butiken –
Stortorget Hässleholm 

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

Där människor möter människor™ 
Järnvägsgatan Hässleholm 0451-457 00

Medlem av Sveriges Låssmedsmästares Riksförbund

Passersystem - Larm - Lås - Aluminiumdörrar, dörrautomatik
Majorsgatan 3, HÄSSLEHOLM

0451 - 38 30 50  FAX 0451-38 30 51

Öppet:
Måndag- Fredag

8.00-17.00

Restaurang
Kommendörsgatan 15, Hässleholm
(vid golfbanan)

Mån - Fre 07.00 - 15.00

FRUKOSTBUFFÉ 07.00-10.00

LUNCHBUFFÉ 
MED KAK- OCH TÅRTBUFFÉ

BRUNCH 09.00 - 15.00
Lördag & Söndag samt helgdagar

www.levinsgruppen.se

De ledande mekanik- & elteknikföretagen i region syd

WRE
Wetterströms

Rostskyddsentreprenad

Påbrovägen 18 · 281 46 TORMESTORP

Telefon 0451-186 08 · Mobil 0708-11 86 08

E-post bosse@wre.se
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Profilen RANMO

Titta på bilderna, profilen Filip Ranmo, 21 år, 

har inte ändrat på målgesten! Filip har alltid 

spelat i IFK och han är bara 5 år gammal när 

han jublade första gången på IFK:s knatte-

träning, året var 1999.

Ekonomistuderande Filip har blivit bäste mål-

skytt i IFK två år i rad, men det dröjde länge 

innan Filip fick spela längst fram.

– Jag var mittback alla år i pojklagen och det 

var först i 16-årslaget som min dåvarande trä-

nare Rickard Persson flyttade upp mig, berättar 

Filip.

Och där har han stannat. Och målen har tril-

lat in. Det är tufft för motståndarförsvaren att 

hänga med, Filip springer mest av alla...

IFK:s 94:or har varit särdeles framgångsrika, 

många har spelat ihop i många år. Mittbacken 

Axel Harletun började samtidigt med Ranmo, 

Dennis Karlsson, August Olsson och Anton 

Pramberg kom nåt år senare, Linus Carlsson, 

som tyvärr slutat, var en annan jättetalang.

Och ledarstaben bestod av idel ädel fot-

bollsadel: Peter Olsson, som kvalade till all-

svenskan med IFK 1993, Conny Olsson, Mats 

Carlsson, A-lagsspelare i IFK och Martin Ing-

varsson, välkänd domare. Och i denna trä-

nartrojka kunde även Filips pappa Bengt varit 

med.

”... jag tror att August Olsson och jag har sett alla hemmamatcher IFK:s A-lag spelat ända sedan vi var små ...”

– Men han var redan ledare för 90:orna där min 

storebror Jacob spelade...

– Vi fick en fantastisk utbildning, den nöt-

ningsträning som vi fick med boll i de yngre åren 

har betytt mycket – och då skall ni veta att jag 

var inte bland de största talangerna, berättar Fi-

lip ödmjukt. Min bror Jacob var mycket bättre, 

var med Skåne-läger, där var jag aldrig aktuell, 

skrattar Filip.

Även när dom nämnda ledarna släppte grup-

pen vid 14 års ålder har vi haft fantastiskt bra 

tränare, den som utvecklat mig mest är utan tve-

kan Affe Jönsson, han lärde mig hur en forward 

skall funka på plan och han lämnade mycket 

ansvar till oss spelare, berömmer Filip.

Första A-matchen?

– Den första A-lagsmatchen i seriesammanhang 

jag fick starta var Laholm hemma 2013, Björn 

Andersson och Bosse Nilsson var tränare – och 

jag gjorde MÅÅÅÅÅL. Det var en av de sista vår-

matcherna och vi låg risigt till, sedan lossnade 

det rejält på hösten, en höst som kunde slutat 

annorlunda.

– Jag fick inte mycket speltid på våren och 

jag ville spela A-lagsfotboll så jag bad om att få 

bli utlånad, det var nära att det blev Perstorps 

SK, men så plötsligt vände allt. Bosse och Björn 

är duktigt på att släppa fram och lita på unga 

spelare, berömmer Filip.

– Att jag fick chansen berodde nog mycket 

på att jag gav hundra procent på alla träningar, 

jag tänkte hela tiden att det gäller att ge hund-

ra för att vara så väl förberedd som möjligt när 

chansen kommer...

Hittarp borta?

Ja, den matchen glömmer man inte, jag gjorde 

två mål och vi ledde i halvtid med 4-0 – och 

sedan fixade vi kontraktet i sista matchen.

Året därefter, 2014, var Filip Ranmo ordinarie 

och bäste målskytt - och IFK vann serien och 

gick upp i tvåan.

IFK Osby?

– Seriefinal på Österås och massor med publik, 

en härlig match som vi vann med 4-0.

Filip glömde tillägga att han gjorde både 1-0 

och 2-0 ...

Största IFK-hjärtat?

– Ett av de största i alla fall, jag tror att August 

Olsson och jag har sett alla hemmamatcher IF-

K:s A-lag spelat ända sedan vi var små, skrat-

tar Filip.

När det gäller att ställa upp för IFK så är Filip 

suverän, gödningsförsäljning, lotterier, gräsro-

ten, eller om omklädningsrummet skall målas 

om...

...men inte störste talangen?

– Nej, verkligen inte, här har mamma Agneta 

och pappa Bengt betytt oerhört mycket som 

hela tiden betonade att det gällde att göra sitt 

bästa och att aldrig ge upp, dom har stor del i 

mina framgångar och det är bara att tacka och 

buga för allt stöd...

Bästa spelarna?

– Tokelo Rantie är i en klass för sig, men även 

Ayanda Nkili och David Eek, det finns många, 

många fler...

Faddrar

Nu skall ni A-lagsspelare bli faddrar för de yng-

re lagen, 2-3 i varje lag, stötta vid träningar och 

se en del matcher när knattarna spelar, vad 

tycker du om det?

– Vår duktige tränare Daniel Nilsson kom 

med denna idé och hela föreningen tände på 

det, för många år sedan var det så i IFK och 

nu är det dags igen, jag tycker det är kanon, 

jag vikarierade som lärare på Ljungdala-skolan 

för nåt år sedan och det ger mycket att ta hand 

om de yngre, sedan hoppas jag naturligtvis att 

dom kommer och tittar på oss i A-laget...

Lennart Månsson

Namn: Filip Viktor Johan Ranmo
Född: 940719
Längd: 190 cm
Vikt: 84 kg
Bor: Hässleholm
Yrke: Studerande
Bil: Nej
Klubbar: IFK
Styrkor: Löpning, inställning
Svagheter: Tekniken

Favoritlag: Milan
Favoritspelare: Luca Toni
Skräckmotståndare: Niklas Jönsson
Favoritland: Italien
Favoritmat: Farmors mat
Favoritskådis: Christoph Waltz
Favoritmusiker: Pete Doherty
Ogillar: Rasism
Tycker om: Mänsklig värme

F
oto: B

ildbyran

IFKs vårauktion
Lör 30/4 Stortorget 11.00
10.30 Fyndborden öppnar

11.00 Auktion, Bert Wåhlin håller i klubban

Elcykel från Stoby värde 15.000:-, Motordriven/ställbar säng 

från Hildings värde 8.000:-, Säng inkl. madrass från DUX 

värde 25.000:-, Badrumsinredning från Ballingslöv värde 

10.000:-. I övrigt finns massor av presentkort, tre Spabe-

handlingar, 120 kilo ost. m.m.

Elcykel, värde 15.000:-
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Redan vid fem års
ålder satt målgesten

F
oto: B

ildbyran

Filip har spelat ihop med Anton 
Pramberg och Axel Harletun sedan 
han var knatte. Bilden nedan är 
från juniortiden.

Vi skapar utveckling och ger 

näringslivet möjlighet att 

etablera sig och växa i 

Hässleholms kommun. 

248x88 
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Följ oss på Facebook!

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

em.com

Handla utegrupp 
för 9.995:– så får du

Parasoll 
på köpet!
Erbjudandet gäller Taranto 
parasoll (värde 995:–) som fi nns 
i beige, rött och grått. Gäller 
t o m 21/8 2016 eller så långt 
lagret räcker. Kan ej kombineras 
med andra erbjudanden.

12.995:–
BERGERAC Utegrupp

Ord. pris 13.770:–

TARANTO Parasoll
Ø 3 m. 995:–

SOHO Byggbar utegrupp. L 200 cm, B 200 cm. 
Soffbord 86x86 cm. Konstrotting. Inkl. dynor.

10.995:–
Ord. pris 12.260:–

Paketpris!

Inkl. soffbord!

BERGERAC Utegrupp
Hörnsoffa L 196, B 196, H 88 cm 
inkl. soffbord 90x90 cm.
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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)

Hängsmycke 399:-

Charms från 299:-
Armband 749:-

Örhängen 449:-

Upptäck det unika med våren i butiken.
Ge uttryck för din stil och hämta inspiration
på pandora.net

UTFORSKA DEN NYA 
VÅRKOLLEKTIONEN

NU KAN DU BESTÄLLA NYA 
VOLVO S90 OCH V90.

Tel. 0451-43600  •  goingebil.se

Volvo S90 från 313 000:- och Volvo V90 från 323 000:- 
Bränsleförbr. bla. kör.: 4,5–7,4 l/100 km. Koldioxidutsläpp CO2: 119–169 g/km (D3–T6 AWD).  

Miljöklass Euro 6b. Alla siffror är preliminära. Bil på bild är extrautr. Reservation för feltryck.

suit up
Paket med kostym, skjorta & slips/fluga

1995:-

Telenr 0451-10320 · Gallerian Hässleholm
FB: Jeansbolaget Hässleholm IG: jeansbolagethassleholm
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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.

Integration på Österås
Glädjen lyser i ögonen på de ensamkommande 

flyktingarna som lirar fotboll på Österås konst-

gräs. Grabbarna kommer från Irak, Afganistan, 

Palestina, Somalia - och naturligtvis Syrien och 

de flesta  bor på olika hem runtom i kommunen, 

men det kommer även boende från Perstorps 

kommun. Det är IFK som tagit initiativ till det-

ta integrationsprojekt och ansvariga är Bosse 

Nilsson, Mats Flinck, Torgny Dahlgren och P-G 

Sergmo.

– Vi kör fyra träningar i veckan, måndagar, 

onsdagar, fredagar och lördagar, berättar Bosse 

Nilsson.

– Och det är Abdul Majid som är ansvarig för 

träningarna och till sin hjälp har han A-lagsspe-

larna Kojo Annor och Ameer Naseer. Både Majid 

och Ameer talar arabiska, tillägger Bosse.

– Och efter träningarna får pojkarna något att 

äta, påpekar matansvarige PG Sergmo.

Projektet är i sin linda och kommer att utveck-

las efterhand, exempelvis med läxhjälp.

IFK söker frivilliga som vill jobba med integra-

tionsprojektet, likaså söker vi samarbetspart-

ners för att kunna fortsätta projektet över tid.

Kommunalrådet Lena Wallentheim fick sig en pratstund med de ensamkommande.Emelie Jönsson Malmö Högskola följer projektet
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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
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LÄS OM VÅRA UNGDOMAR SID. 21-26
F

oto: B
ildbyran

TRYCK REKLAM FOTO WEBB

FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG PRODUKT

0451-38 49 50   AMTRYCK.SE
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Vi tackar våra
Nätverksmedlemmar

ADIDAS

ALDE INTERNATIONAL

ARNES MOTORTJÄNST

AM TRYCK & REKLAM

BALLINGSLÖV

BERGENDAHLS

BILDBYRÅN

BLOCKET

BMS

CARLSSONS ISOLERING

CITYGROSS

EL LJUSTEKNIK

enRIVAL

EOLUS VIND

FASAB

FINJA

FLEXILAST

FOOD4YOU

FÄRG & MILJÖ

GÖINGE BIL

HANDELSBANKEN

HIBAB

HÄSSLEHOLM MILJÖ 

ICA KVANTUM

ICA MAXI

INTERSPORT

JSB - JOHN SVENSSON

BYGG AB

LASTBILSCENTRALEN

LEVINS GRUPPEN

LÄNSFÖRSÄKRINGAR

LÄREDA MEKAN

MELLBY GÅRD

NORDEA

NORRA SKÅNE

PEAB

PIZZERIA TORINO

SPARBANKEN GÖINGE

SPARBANKEN SKÅNE

STJERNMÅLERI

STOBY

VINSLÖVS FRITIDSCENTER

EL-ADAM
– ÖSTGÖTE I HÄSSLEHOLM MED 20 ANSTÄLLDA

Född i Linköping, uppvuxen i Malmö - och 

företagare i Hässleholm. Adam Ekholm, 37 

år, är numera etablerad med sitt företag 

LJUS – EL & LJUSTEKNIK I Skåne AB. Adam 

startade sitt företag i Hässleholm 2004.

– Jag skulle hjälpa Lars Pålsson på Kakel & Klin-

ker och han tyckte jag skulle starta ett företag 

och på den vägen är det, så det var Lars som 

sparkade in mig i företagsvärlden. Vi gjorde väl 

bra jobb eftersom kunderna var nöjda och fram-

förallt blev fler och fler, konstaterar Adam.

– Jag har ju alltid brunnit för ljusteknik och 

vi jobbar ju ofta fram häftiga ljuslösningar med 

effekter och ibland undrar 

kunderna om vi gör vanliga 

elinstallationer också - och 

det gör vi självklart, 90 % 

av vår verksamhet är van-

liga elinstallationer, skrattar 

Adam.

Bygg-Max och Sova

Adams firma fick riktig fart 

när man inledde samarbe-

te med Bygg-Max och So-

va-butikerna.

– Vi sätter belysningar 

på alla Bygg-Max nyeta-

bleringar i Sverige, Norge 

och Finland, en annan 

stor kund är Sova, där vi 

gör elinstallationerna i alla 

deras butiker i Sverige. 

Dessutom har man gjort 

elinstallationerna i Pent-

houselägenheter i London 

och  där har vi fler lägenheter på gång.

Men de flesta kunderna är naturligtvis lokala.

– Jo, vi har ett bra samarbete med byggföre-

tag i bygden som har gett många större jobb, 

men vi gör också många jobb åt privatpersoner, 

betonar Adam.

Kunderna är numera så många att El & Ljus-

teknik ofta samarbetar med kollegor i bran-

schen.  -Sanningen är att vi söker fler elektriker, 

men det är inte lätt finna utbildade elektriker. Vi 

tar emot många praktikanter från Jakobsskolan 

och ofta slutar det med att de blir anställda efter 

skolgången, konstaterar Adam.

– Har man eleverna som praktikanter märker 

man direkt om det funkar, folk som inte fattar 

mitt tänk är svåra att samarbeta med. Här jobbar 

vi tillsammans, här är det ingen som sitter högst 

upp, vi jobbar som ett team, förklarar Adam.

Malmö-regionen

2008 hyrde Adam in en god vän och gammal 

skolkompis i Malmö, Andreas Barogiannis och 

eftersom samarbetet funkade slog man ihop 

sina påsar och kan på så vis arbeta i hela Skåne.

Idag har företaget tolv anställda i Hässleholm 

och sju i Malmö-regionen.

Omsättningen har ökat efterhand och 2015 

omsatte El & Ljusteknik cirka 30 miljoner kronor, 

inget som Adam kunde drömma om när han 

startade.

Företaget jobbar med många olika tekniska 

lösningar och man arbetar också med KNX, ett 

system för det intelligenta hemmet, som bety-

der att man kopplar ihop ljud, bild, ljus och el, 

förklarar Adam.

IFK

Adam sponsrar IFK Hässleholm där han ingår 

i föreningens Nätverk och genom detta fått en 

del kunder.

– Dessutom gillar jag föreningslivet där det 

finns många ideella krafter som gör ett jättejobb, 

själv har jag en dotter som spelar i FC Hessle-

holm. Jag har själv endast spelat spontanfotboll 

som barn och jag är inte jätteintresserad av 

idrott, men det är kul att kunna bidra, fören-

ingslivet funkar ju inte utan pengar, konstaterar 

Adam. Sedan tycker jag det är jätteviktigt att 

barn o ungdomar få fysisk aktivitet och där bi-

drar idrottsföreningarna verkligen.

Östergötland

Adam föddes i Linköping och bodde i Viking-

stad utanför stan innan han i 14-årsåldern ham-

nade i Malmö.

– Pappa fick job-

berbjudande i Mal-

mö och jag tyckte 

det var spännande 

att flytta med, min 

bror stannade kvar 

i Östergötland. Vi 

bosatte oss i Oxie 

och det blev så 

småningom ellinjen 

och sedan jobb på 

Prenad i Malmö.

Kärleken

– 2002 tog jag 

tjänstledigt och läs-

te in behörighet och 

detta gjorde jag på 

HTS i Hässleholm 

och innan terminen 

var slut hade jag 

blivit kär i min nuva-

rande hustru Carolin, som också gick på HTS, 

där hon läste till undersköterska.

– Det blev omedelbar flytt till Hässleholm ef-

tersom jag inte hade nåt som band mig till Mal-

mö och på den vägen är det.

Idag arbetar Carolin på kontoret och sköter 

allt det administrativa, kärleken består – och fö-

retaget expanderar hela tiden. El & Ljusteknik är 

ett offensivt företag i lilla Hässleholm.

– Denna resa hade inte varit möjlig utan fan-

tastisk stöttning av min hustru Carolin, betonar 

Adam.

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
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HELSINGBORGSVÄGEN 8, 281 49 HÄSSLEHOLM   TEL: 0451-140 80    
WWW.MOBLERA.INFO ÖPPETTIDER: Tisd-Fred 10-18, Lörd 10-15, Sönd 10-15 BRASAB MÖBLERA AB

JUBILEUMSPRISER 
PÅ UTEMÖBLER!

Jubileumsfesten fortsätter 10
V I  F I R A R  1 0 - Å R S  J U B

I LEU
M

 M
ED MÖBLERA I H

ÄSSL
EH

O
LM

 •

KOM OCH FIRA!

BESÖK OSS ÄVEN PÅWWW.MOBLERA.INFO

Skånes bästa priser?

JUBILEUMSPRIS 
8.998:-

ORD.PRIS 
11.900:-

Callas hörngrupp inkl. bord

Begr.antal

FAKTA Ljus – El & Ljusteknik i Hässleholm startades i Hässleholm 2004 av 

Adam Ekholm, 2008 utvidgades företaget med filial i Vellinge, där gamle 

vännen och skolkompisen  Andreas Barogiannis är den som håller i trådarna 

och är delägare i företaget. Omsättningen var 2015 uppe i cirka 30 miljoner 

kronor och antalet anställda är idag 19, fördelade på 12 i Hässleholm och 7 i 

Malmö-regionen.

”Denna resa hade inte varit möjlig utan fantastisk 
stöttning av min hustru Carolin, betonar Adam”
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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

www.wikan.se

FÖRSOMMAR i Hässleholm 

Lördag 21 majTre biljetter:
 
Runda 1: Bishop Arms – Farozon – Harrys
Runda 2: Farozon – Harrys – Bishop Arms
Runda 3: Harrys – Bishop Arms – Farozon
 
Tider:
Krog 1: 16.00–18.00 • Krog 2: 18.00–20.00 • Krog 3: 20.00–21.30.
 
Köp din biljett till Försommar för 225 kr inkl. serviceavgift på 
Turistbyrån i Hässleholm Kulturhus, eller via webben 
www.hassleholm.se/biljetter.

Presentation av varje krog dukar upp samt mer info på hesslecity.com

 Citylördag 

30 april
 mer info på

Utepadel
HÄSSLEHOLM

Visste du att Hässleholms  
Tennisklubb satsar på utepadel?

Hej!

Betala 1.000:- få spelnyckel för 2.000:-
Betala 2.000:- få spelnyckel för 4.000:-
Betala 3.000:- få spelnyckel för 6.000:-
Betala 5.000:- få spelnyckel för 10.000:-

1
2

3

4

Mejla till utepadel@hassleholmstk.se 
och få ett anmälningsformulär i retur. 
För mer information besök www.hassleholmstk.se. 
Stort tack för ditt intresse!

Under våren 2016 anlägger vi utepadelbana i anslutning till  
XLBYGG-hallen på Österås IP. Vi bjuder nu in såväl privatpersoner  

som företag att bli en del av denna nya spännande satsning.

PS. Spelnyckeln 
fungerar även för 

tennis, både inom- 
och utomhus!

www.farozon.se
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DANIEL TILLBAKA I IFK

De flesta ger sig på rollen som 

tränare först efter den egna 

spelarkarriären. IFKs nye trä-

nare tillhör inte den kategorin.

Han är bara 37 år gammal, 

men går in på sin 17:e säsong 

som fotbollstränare!

– Jag hade mitt första uppdrag som 20-åring, ett 

pojklag i Ifö/Bromölla IF, och sen har det rullat 

på, säger Daniel Nilsson. Det är alltså en relativt 

ung tränare som ska utveckla IFK Hässleholms 

talangfulla A-trupp, men han har ryggsäcken full 

av erfarenhet, utbildning och också ganska hyf-

sade meriter. Eller vad sägs om tre SM-guld på 

två säsonger!?

– Jo, under de två åren som assisterande träna-

re i FC Rosengård blev vi svenska mästare båda 

åren. Och ena året vann vi SM med fotbollsgym-

nasiet också, där jag var instruktör, berättar Da-

niel. Vägen till guldhattar och mästartitlar ser ut 

så här:

Tio år som ungdomstränare i Ifö/Bromölla IF. 

Från pojk- till juniorlag.

Kristianstads FF U 17 i Pojkallsvenskan.

Kristianstads FF U 19 i Juniorallsvenskan.

Och sen blev det åtta månader i IFK Hässle-

holm. Daniel fick tillåtelse att lämna när det 

smickrande anbudet från Rosengård dök upp 

under sommaruppehållet. Så han hittar i klubb-

stugan och på Österås. Han har koll på de flesta 

spelarna från start.

– De flesta är kvar sedan jag var här för två år 

sen, det känns bra.

Då delade Daniel tränaransvaret med Patric 

Lennartsson. De hade en väldigt ung trupp, men 

det gick strålande bra resultatmässigt.

– Det får man säga, vi vann 13 av 15 matcher! 

Det var väldigt bra utveckling på många spela-

re. Det känns såklart bra att nu få fortsätta den 

utvecklingen.

Nu när du har den erfarenheten, är det skill-

nad på att träna tjejer eller killar?

– Ingen alls. Nu har ju jag bara 

erfarenheten av att träna 

tjejer på högsta nivå. 

Rosengård är ju ett 

världslag med hög-

motiverade spelare, 

proffsig inställning 

från alla som jobbar 

med klubben och 

bra förutsättningar 

på alla sätt.

-Men killar eller tjejer, 

det handlar ju om sam-

ma sak; att utbilda spelare!

Är rollen rentav svårare i IFK, 

där resurserna ju inte är lika stora?

– Nädå, det är proffsigt här också!

– Det är många som gör ett jättejobb och jag har 

en jättebra stab till min hjälp.

Daniel räknar upp assisterande tränaren Fredrik 

Ahlgren, målvaktstränaren Ola Wendel, fysträ-

naren Peter Nilsson, lagledarna Jörgen Thörn 

och Stefan Nilsson, och materialaren Tommy 

Karlsson.

– Och så Bosse Nilsson, förstås!

– Jag har ju en sportchef som är ett oerhört stort 

stöd. Han har ju ett kontaktnät och en status 

och kunskap som inte är att leka med och han 

sköter väldigt mycket med spelarna och förbun-

det och sånt.

– Och sen finns det ju en stor skara människor 

i föreningen som gör ett stort jobb, så det finns 

inget att klaga på.

– Det enda man kan säga saknas är väl en sjuk-

gymnast som är nära laget när vi tränar och spe-

lar, men jag förstår ju också att det är en kost-

nadsfråga så det är bara att acceptera. Den nye 

tränaren är uppenbarligen nöjd med 

maskineriet runt truppen.

Men dom som ska 

göra det PÅ planen, 

Daniel, hur ser spe-

lartruppen ut?

-Jag är glad för att 

vi har fått behålla 

de flesta spelarna 

från fjolårstruppen 

och sen har vi fått in 

ett par nya och det är 

killar som vill utvecklas, 

som vill lägga mycket tid 

på sin fotboll.

-Det är fortfarande ett ungt lag, 

men nu har många nått en bra ålder, 22-23 

och de har redan spelat seniorfotboll i några år. 

Ungt, men ändå lite erfaret?

– Ja, så kan man säga.

– Jag tror vi kommer att bli bättre och bättre un-

der säsongen. Vi känner att utvecklingen hela 

tiden finns där och alla är beredda att lägga ner 

det arbete som krävs.

Målsättning?

– Vi har ingen resultatinriktad målsättning, var-

ken inåt eller utåt. Vi vill utveckla varje enskild 

spelare och laget. Men jag vill självklart att vi ska 

vinna varje match!

– IFKs inställning är att vi ska utveckla egna ta-

langer, att klubben ska kunna ge dom en bra fot-

bollsutbildning och där är vi helt överens!

– Vi spelar ju ingen enkel fotboll och det vill vi 

inte heller. Vi vill spela en fotboll som utvecklar 

spelarna och ibland kostar det väl poäng då och 

då…

Men i slutändan är det väl ändå poängen 

som räknas och som syns i tabellen och 

som supportrarna bryr sig om?

– Nja. Det är väl klart att vi kanske behöver bli lite 

mer cyniska i vissa delar i matcherna…

– Men jag är rätt säker på att vi förr eller senare 

får betalt om vi vågar hålla vår linje och tro på att 

fotboll spelas med bra passningsspel och stor 

rörlighet. Att sparka långt är lättare att lära sig, 

men det är inte vår filosofi, säger Daniel och ler.

Daniel bor sedan två år i Fjälkinge, med frun 

Louise och treårige sonen Tristan. Han är halv-

tidsanställd av IFK, den andra halvan jobbar han 

som lärare på Silviaskolan i Hässleholm.

Han är dessutom sedan åtta år utbildare för Skå-

nes Fotbollsförbund och är ”förbundskapten” 

för Skånes pojkar födda 1999. Laget är framme i 

semifinal och möter Örebro Län i sommar.

Att utbilda, det är uppenbarligen din grej, 

Daniel?

– Jag trivs med det, det är härligt att se unga 

människor utvecklas!

Återstår att se vilka betyg och omdömen som 

det unga IFK-laget och deras lärare får när det 

är dags för examen i höst.

Det kommer i alla fall inte att brista på ambi-

tionsnivån!

PETER MALM
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Karim Al-Asi 24 år
Studerande, Egen produkt

R Christiansson 23 år
Lagerarbetare, Mala IF

Jonathan Brodén 19 år
Studerande, Hästveda IF

Filip Ranmo 21 år
Livsnjutare, Egen produkt

Dennis Karlsson 22 år
CRM Admin, Egen produkt

Joel Andersson 21 år
Elevass., Kristianstads BOIS

Danny Gunnarsson 24
Installatör, Vittsjö GIK

Mike Andrew 24 år 
Studerande, Bayelsa United

Kojo Annor 24 år
Studerande, Golden Boot

Philip Bengtsson 20 år
Studerande, IFK Osby

Anton Pramberg 21 år
Skötare, Egen produkt

Pontus Björnsson 28 
Elevassistent, IFK Osby

Ameer Naseer 19 år
Studerande, Nosaby IF

Diego Delgado 25 år
Studerande, IFK Osby

Vårens matcher
Lördagen 9/4 15:00 Lindsdals IF - IFK Hässleholm

Lördagen 16/4 14:00 IFK Hässleholm - FC Rosengård 1917

Lördagen 23/4 14:00 BK Olympic - IFK Hässleholm

Torsdagen 28/4 19:00 IFK Hässleholm - IFK Malmö FK

Tisdagen 3/5 19:00 Nybro IF - IFK Hässleholm

Söndag 8/5 17:00 IFK Hässleholm - Hässleholms IF

Bakre raden fr.v.: Filip Ranmo, Kevin Thompson, Ilir Salja, Alexander Nilsson, Danny Gunnarsson, Krenar Ejupi, Rasmus Christensson, Ameer Naseer, Axel Harletun. 
Mellanraden fr.v.: Ola Wendel, Stefan Nilsson, Kojo Anner, Florent Stagova, Linus Svensson, Pontus Björnsson, Robin Svedberg Roth,  Joel Andersson, Mert Yanev, Tommy Karlsson, Jöärgen Thurn. 

Främre raden fr.v.: Philip Bengtsson, Dennis Karlsson, Daniel Nilsson, Fredrik Ahlgren, Diego Delgado och Jonathan Brodén i Hässleholm 2 april 2016.

Lördag 14/5 15:00 Asarums IF FK - IFK Hässleholm

Lördagen 21/5 14:00 IFK Hässleholm - IFK Berga

Lördagen 28/5 16:00 Torns IF - IFK Hässleholm

Lördagen 4/6 14:00 IFK Hässleholm - Lunds BK

Lördagen 11/6 14:00 Kvarnby IK - IFK Hässleholm

Lördagen 18/6 14:00 IFK Hässleholm - FK Karlskrona

Torsdagen 23/6 19:00 IFK Hässleholm - BW 90 IF

F
oto: B

ildbyran

Niklas Jönsson 22 år
Studerande, Hästveda IF

Axel Harletun, 22 år
studerande, egen produkt
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Daniel Nilsson
Tränare

Krenar Ejupi 28 år
Behandlingsass., KBI

Linus Svensson 22 år
Lärarassistent, HIF

Iler Salja 22 år
Lagerarbetare, Egen produkt

Florent Stagova 21 år
Studerande, Krst Bois

Fredrik Ahlgren
Tränare

Mert Yanev 19 år
Studerande, Egen produkt

Erik Åberg 17 år
Studerande, Vittsjö GIK

Kevin Thompson 26 år
Studerande, Värmdö IF

Ola Wendel
Målvaktstränare

Stefan Nilsson
Lagledare

R. Svedberg Roth 20
Pers. assistent, Egen prod.

Alexander Nilsson 19
Studerande, Egen produkt

Jörgen Thurn
Lagledare

Tommy Karlsson
Materialare

Höstens matcher
Torsdagen 30/6 19:00 FC Rosengård 1917 - IFK Hässleholm

Lördagen 30/7 14:00 IFK Hässleholm - Lindsdals IF

Söndagen 7/8 17:00 IFK Hässleholm - BK Olympic

Lördagen 13/8 16:00 IFK Malmö FK - IFK Hässleholm

Lördagen 20/8 14:00 IFK Hässleholm - Nybro IF

Söndagen 28/8 17:00 Hässleholms IF - IFK Hässleholm

IFK 2016

Bakre raden fr.v.: Filip Ranmo, Kevin Thompson, Ilir Salja, Alexander Nilsson, Danny Gunnarsson, Krenar Ejupi, Rasmus Christensson, Ameer Naseer, Axel Harletun. 
Mellanraden fr.v.: Ola Wendel, Stefan Nilsson, Kojo Anner, Florent Stagova, Linus Svensson, Pontus Björnsson, Robin Svedberg Roth,  Joel Andersson, Mert Yanev, Tommy Karlsson, Jöärgen Thurn. 

Främre raden fr.v.: Philip Bengtsson, Dennis Karlsson, Daniel Nilsson, Fredrik Ahlgren, Diego Delgado och Jonathan Brodén i Hässleholm 2 april 2016.

Torsdagen 1/9 19:00 IFK Hässleholm - Asarums IF FK

Lördagen 10/9 14:00 IFK Berga - IFK Hässleholm

Söndagen 18/9 15:00 Lunds BK - IFK Hässleholm

Lördagen 24/9 14:00 IFK Hässleholm - Torns IF

Söndagen 2/10 16:00 BW 90 IF - IFK Hässleholm

Söndagen 9/10 16:00 FK Karlskrona - IFK Hässleholm

Lördagen 15/10 14:00 IFK Hässleholm - Kvarnby IK

Division 2 Södra Götaland
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NORRA SKÅNE OFFSET
     281 81 HÄSSLEHOLM

Vårt mål är att öka trycket

www.nso.se | Hässleholm
Norra Skåne Offset AB

Mats Hansson 0451-745 010, 0708 77 10 75
Thomas Sköld 0451-745 025, 0708 40 48 86
Mats Ahlberg 0451-745 011, 0708 77 10 78

Vi hjälper dig med din trycksak!

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

Vi erbjuder följande YH-utbildningar
Heltid 400 YH-poäng

• Automationsingenjör

• Automations- & Robotingenjör

• Byggnadsingenjör

• Elingenjör – elkonstruktion

• Elkraftsingenjör

• Entreprenadingenjör

Deltid/distans 200-225 YH-poäng

• Arbetsledare anläggning

• Entreprenör elinstallation    
   med allmän behörighet

Yrkeshögskolan Syd
Lärande och praktik i samverkan med arbetslivet
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Välkommen in till oss på Första 

Avenyen 5 i Hässleholm så 

hjälper vi dig, eller läs mer på 

seb.se/enklafirman. Du kan också 

ringa 0771-62 53 53 för personlig 

service dygnet runt, alla dagar.  

Det ska vara enkelt 
att driva eget.  

S. Kringelvägen  Hässleholm
Tel. 0451- 468 40

Hjulinställningar  •  Balanseringar
Riktning av aluminiumfälgar  •  Service Släp uthyres!

Delbetala genom GE Money Bank!

KVALITETSMAT FRÅN FOOD4YOU

13 IFK Hässleholm

www.levinsgruppen.se

Partner

De ledande
mekanik- & elteknikföretagen

i Region Syd

www.bgbygg.se

info@bgbygg.se

Reparationer – Ombyggnader
Tillbyggnader – Murning – Gjutning

Kakel & Klinker – Grävning
Ritningar & Byggnadslov

Över 30 års erfarenhet!

Bengt 0709-474701
Görgen 0709-474702

Stefan 0709-474703

Upplev harmoni!
Läs mer om HälsoOasen på 

www.halsooasen.se

www.food4you.se
0451- 466 50

Coop Extra, Hövdingegatan 31 Hässleholm • Tfn: 0451/439 15  DU KAN ÄVEN HANDLA TRYGGT I VÅR E-BUTIK www.bromollamobler.se

ÖPPET: mån-fre 10-18, lör 10-15, sön 12-16

PASSA PÅ
IDA SOLSTOL

399:-
ORD.PRIS 549:-

Ida Solstol i stål/
Texteline.Begränsat antal.Hinza Väska En klassiker, i fl era färger 239:-

Excellent Kontinental-Paket 180x200 cm inkl bäddmadrass, knappgavel och ben. 
3 olika hårdheter: Medium, fast, medium/fast. 

Dover Ställbart-Paket 180x200 cm 
inkl bäddmadrass, gavel och ben 
3 olika hårdheter: medium, fast, 
medium/fast. 

Nu: 19.995:- ord.pris 27.890:- 
 

EXCELLENT 
KONTINENTALPAKET

ORD.PRIS 28.900:-

14.995:-

Vader Gamingstol med gaslyft, 
PU svart/gul/grå, höj & sänkbar, gung.

Nu: 995:- ord.pris 1.395:-

KAMPANJ

995:-
ORD.PRIS 1.395:-

Lazy Hörnsoffa 
22:a med avslut 

konstrottinggrå-vit/dyna, 
olefi n grå, 

vänster eller höger 
Nu: 7.595:- 

ord.pris 9.115:-

VI KAN SÄNGAR!

Svensktillverkat

Svensktillverkat

Lazy Soffbord 100x60cm inkl 2 pallar, konstrotting grå-vit/tyg grå Nu: 2.395:- ord.pris 2.810:-

KAMPANJ
SOFFA+BORD

9.990:-
ORD.PRIS 11.925:-

VÅRT MÅL - FLEST NÖJDA KUNDER!
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VÅRLOPPIS!
IFK & Vankiva IF

Har en gemensam Loppis på idrottsplatsen i Vankiva Söndagen 22 maj 2016 Kl. 11.00

Ring Oskar Jönsson 0734-27 31 82  så hämtar vi dina loppisprylar.

Kjell Gannby Dental AB

Markskruven som ersätter betongplinten till altaner, 
staket, friggebodar, bryggor, skyltar, parkbänkar m.m.

Christian Lundin 0708-50 50 60

Nu är det Fotbollsdax för våra 
knattar födda 2008 till 2011.
Träningstider:
Pojkar födda 2008: 
tisdagar 17.00 på konstgräs 1 och 
fredagar 17.00 på plan F, Österås

Pojkar födda 2009, 2010 och 2011: 
söndagar 14.30 på konstgräs 1, Österås 

Hinner man inte komma till knatte-
inskrivningen så går det bra att kom-
ma direkt till träningstillfällena också.

Bollkul:
För de allra minsta är bollkul 
slut för säsongen och åter-
upptas i oktober.

Har du frågor om IFK och vår verksamhet så går det bra att ringa 
IFKs kansli på 0451-893 98 eller Nodde Nordén på 0721-77 63 02 

Gå gärna in och bekanta Er med föreningen och titta på lagens
 egna hemsidor på www.ifkhassleholm.se

SPELA 
FOTBOLL
I IFK

Jk´s Bil & Motor AB

Helsingborgsv. 13, Hässleholm • Tel: 0451-807 20 • jksbil@live.se

Mekonomen

• Komplett bilservice 

• Räntefri Avbetalning
Öppettider:
Mån-Fre: 07.00 - 18.00

Fiat och Alfa specialist

bilmärken!

4 mån räntefritt med Mekonomenkortet

Mekonomen

Öppettider:
Mån-Fre: 07.00 - 18.00

Fiat och Alfa specialist

4 mån räntefritt med Mekonomenkortet

Fabriksvägen 4, STAFFANSTORP 

• Räntefri Avbetalning
Öppettider:
Mån-Fre: 07.00 - 18.00

Fiat och Alfa specialist

4 mån räntefritt med Mekonomenkortet

Fabriksvägen 4, STAFFANSTORP 
Tel: 046-133200, www.hjulhuset.se 

Öppettider:
Mån-Fre: 07.00 - 18.00

Fiat och Alfa specialist

4 mån räntefritt med Mekonomenkortet

Fabriksvägen 4, STAFFANSTORP 

Snabbt och säkert

Välkommen till oss!

Vi gör billivet enklare!

Kyler din AC som den ska?
Om inte så har vi ett supererbjudande!

Gäller hela våren och sommaren.

Kontroll och fyllning av systemet

för 999:-endast
(ord. pris 2495 kr)

IFK-AUKTION
30 APRIL 11.00
STORTORGET
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UNGDOMS-
SIDOR 21-26

Tisdag 19.00 Fredag 19.00
Söndag 19.00

Din kompletta logostikpartner!

Våren är här och kulan i luften, 
underbart! Numera är ju fotboll 
en året runt-idrott, men när 
gräset blir grönt är det roligare 
att lira boll - och det är då många 
unga provar på fotboll för första 
gången. Träningstider för de 
olika åldersgrupperna hittar ni 
i annonsen på föregående sida. 
Alla är välkomna till IFK och den 
gulsvarta gemenskapen.

På de följande sidorna kan du läsa 
om vår ungdomsverksamhet.
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NOLLNOLLORNA
Gamle målvaktshjälten Ola Wendel har tagit över Conny Olssons duktiga pojkar födda 2000 
och kryddade med Stefan Janssons och Göran Perssons pojkar 2001 har dom vunnit det mes-
ta hittills i år, segern i DM på bortaplan mot FC Rosengård sticker ut. Ola Wendel assisteras av 
Chris Boye.

Casper Svendsén, en av killarna som är född 2001.

Anthony Svenning Anthony Svenning Carl ”James” MujaguziAxel EricssonElliott Nilsson

F
oto: B

ildbyran

advokat Lars Blad
advokat Niclas Larsson • advokat Ylva Öhrström

Notarius Publicus

Tel: 0451 - 140 40  • Frykholmsgatan 8A 281 31 Hässleholm
www. stjernadvokat.se • stjernadvokat@ stjernadvokat.se
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NOLLFEMMORNA
Fredrik Ahlgren är inte bara assisterande tränare för IFK:s A-lag, han är också tränare för IFK:s 
pojkar födda 2005, där sonen Viktor spelar. Det betyder fotboll veckans alla dagar. Och Fred-
riks 11-åringar är ett bra lag, bilderna är hämtade från en match mot Vinslöv en dimmig sön-
dagsförmiddag på Österås gräsplan.

Viktor Ahlgren

Magnus Arvidsson leder träningen

F
oto: B

ildbyran

Fredrik Ahlgren tränar Nollfemmorna

Meraj Haidari

Nick Gudmundsson

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

NOLLSJUORNA
Det skall börjas i tid om man skall bygga en bra frisparksmur. Jonas Enetjärns pojkar födda 
2007 tränade frisparkar på Österås konstgräs en kall marsdag och pojkarna ställde upp i rad 
precis som en frisparksmur skall se ut, precis som den gör i Champions League eller i all-
svenskan. Men så närmar sig skytten – och ni kan se på bilderna hur det gick, det var inte alla 
som stod kvar... Bollen är rätt hård!

F
oto: B

ildbyran

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

Gallring är friskvård för skogen!

SPORTLOVSCUPEN
IFK arrangerade sportlovscupen för 22 året och som vanligt blev turneringen en succé under 
ledning av cupgeneralen Ulf Richard.  61 lag ställde upp och här handlar det om skollag där 
pojkar och flickor blandas i lagen och det är hur kul som helst. Här sitter mormor o morfar, 
farmor och farfar på läktarna i Sveriges vackraste idrottshall, Qpoolen. Och i vestibulen skö-
ter föreningen Gamla IFK-are kiosken, där det bjuds på varma mackor, korv, dricka och godis.

Fem man i muren, dock inget mål denna gång...

F
oto: B

ildbyran
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Egon IpsenAli Tamimi

Tony Helm och Johan Holmberg

Kalle Olsson rundar 
målvakten och gör mål.

INOMHUSCUPER
Nästan alla IFK-lag spelar i Norra Skåne-cupen i vackra Qpoolen. Pojkar födda 2002 är grymma, man nöjde 
sig inte med att vinna sin egen åldersklass, man vann även klassen för pojkar födda 2001. 14-åringarna 
vann även Kristianstad Arena Cup där man vann alla åtta matcherna med målskillnaden 28-2, Älmhults-
cupen, 7 raka och 26-1 och Bareko Lucia Cup med sex raka och 16-2. Även nolltreorna var framgångsrika, 
blev tvåa och trea med sina lag och nollfemmorna blev tvåa. Även de yngre lagen skötte sig bra, spelade 
trevlig fotboll och hade roligt.

Elias Karimi
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V Storgatan 51, Box  73, 291 21 Kristianstad | Telefon 044 - 18 35 00  Fax 044 - 21 48 60 | Epost kristianstad@kpmg.se 

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

I HÄSSLEHOLM

Rockskola, dans, teater, 

eller digital bildredigering. 

Vad vill du lära?
Besök vår hemsida och 

anmäl dig idag!

www.abfskanenordost.se
0451-49010

Arbetarnas Bildningsförbund

Stor utställning
Länsmansgatan 17

Sösdala

Inte bara

Kakel...
Badrumsinredningar,

Värmegolv, Bubbelkar...

Mer än 50 år
i branschen

borgar för att vi kan 
hjälpa till med 

kompletta lösningar 
till de flesta projekt.

Tel. 0451 - 612 00 
www.eurogolv.se

EUROGOLV

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

träffas regelbundet för att dela sina erfarenheter.

Alkoholproblem? Snapphanegruppen
Hantverkaregatan 6 NB

Tel: 0768 - 818656

Mötestider:
Måndag 19.00 Onsdag 19.00 

Lördag 10.00

Parkvillan
Åkaregatan 11
Tel: 0451 - 892 04 

Mötestider: 
Tisdag 19.00 Fredag 19.00 

Söndag 19.00
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VVS
KN

Ingenjörer AB

1480 x 925 mm

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

Allt i plåt och ventilation
Etablerat 1964

0451-158 53 • HÄSSLEHOLM

Medicinsk fotvårdsklinik
               0451-858 60 
 
       Välkommna!
Annika  Anna  Johanna

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

Notarius Publicus i Hässleholm
Frykholmsgatan 25, SE-281 31  Hässleholm  •  gerd.hedenstrom@juristfirman.nu 

Telefon 0451 - 100 35  •  Telefax 0451 - 800 35 •  Mobil 0706 - 340 310

Iris Blommor
Hässleholm

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

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

STÖD VÅRA 
SPONSORER
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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.

Möjligheter som inspirerar

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

Läs mer på www.finja.se
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Detta har hänt
F

oto: B
ildbyran

3 X IFK tränar HIF!
Tre gamla IFK-spelare tränar Hässle-
holms IF detta år, Dan Olofsson och Anders ”Knippet” Karlsson har fått förstärkning av Christian Karlsson, alla tre iklädde samtidgt den gulsvar-

trandiga tröjan för tiotalet år sedan.

Grattis Vankiva IF! Grattis Vankiva IF, vilka lirare ni fått inför div. 

Vl-spelet 2016: August Olsson, 22 och Edem Hetcheli, 21, två äkta 

IFK-produkter som borde spela i IFK:s A-lag, men som inte vill lägga den 

tid som krävs för div. ll-spel ...och Vankiva IF har även fått en ny ordföran-

de, välkände vaktmästaren Arne ”Oskar” Jönsson, även han aktiv i IFK och 

den som håller i Vankiva och IFK:s gemensamma loppmarknad i Vankiva 

i maj.

MARKARYD

ÖRKELLJUNGA

PERSTORP KRISTIANSTAD

SÖSDALA

RONNEBY

YSTADSKURUP

KARLSHAMN

SÖLVESBORGHÄSSLEHOLMHELSINGBORG

Goa gubbar jubilerar Många av de goa gubbarna som träffas på IFK:s gubbdagis på fredagsförmiddagarna har jubilerat under årets första månader: 

Pelle Dahlqvist, 80, Nisse Larsson och Douglas Ahlqvist, 75, - och den riktigt äkta gogubben, göteborgaren PG Sergmo, som kör runt i en bil med IFK Göteborgs dekaler, 

fyllde 76 samma dag som Dogge fyllde 75. Douglas överraskades och firades i klubbstugan av släkt, grannar och IFKare – Och dagen efter sjöng A-laget för Dogge och PG. 

E
de

m
 H

et
ch

el
i

...och IFK:s nye juniortränare 

heter Peter Leo, tidigare verk-

sam i Vankiva IF.

Vinslövs duktiga handbollslirare åkte försmädligt ut landets näst högsta serie och man gjorde med minsta möjliga marginal - och trots seger i sista matchen. På bilden gör Elias Holmström mål i avslutningsmatchen.

Erik Åberg, IFK:s lovande 
16-åring (fyller 17 under året) är 
kallad till läger för Skånes bästa 
16-åringar 19 april, ledare: Daniel 
Nilsson, IFK:s tränare. 15 av kil-
larna representerar storklubbar-
na Malmö FF och Helsingborgs 
IF och Erik är den ende från 
nordöstra Skåne. 
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Kia Privatleasing är ett  
superenkelt sätt att köra en 
ny Kia. Försäkring, service, 
nybilsgaranti och vägassistans 
ingår under hela leasing- 
perioden.*

Kör utan att köpaKampanjpris från: 183.900 kr

1.6 KOMFORT REK. CA PRIS 202.900 KR

Kampanjpris från: 132.800 kr

1.2 KOMFORT REK. CA PRIS 148.900 KR

Rio 1.2 Komfort är utrustad med bl.a. eluppvärmd  
läderratt, 16” aluminiumfälgar, manuell AC, iPod- 
anslutning och kurvljus fram.

LÄGG TILL UEFA EDITION-PAKET: 6.900 KR  
(VÄRDE 25.700 KR)
UEFA Edition-paketet innehåller bl.a. backkamera och
navigationssystem med sju års fria kartuppdateringar,
ISG (start & stopp), 17” aluminiumfälgar, parkerings-
sensor bak, regnsensor, farthållare, ACC och Blue-
tooth®.

PRIVATLEASING FRÅN 2.458 KR/MÅN*

cee’d Sportswagon 1.6 Komfort är utrustad med bl.a. 
2-zons klimatanläggning, 16” aluminiumfälger, elupp-
värmd läderratt, parkeringssensor bak, LED-ljus 
fram & bak, regnsensor och Bluetooth®.

PRIVATLEASING FRÅN 2.690 KR/MÅN*

LÄGG TILL UEFA EDITION-PAKET:  
NAVIGATIONSSYSTEM & ISG: 1.900 KR 
(VÄRDE 10.900 KR)

När du ser på fotbolls-EM i sommar så ser du resultatet av ändlösa timmar av skjuts, lottförsäljning 
och ideellt arbete. Välj en skjutsmaskin från Kia, så kan du njuta av körupplevelsen, samtidigt som 
små spelare med stora drömmar åker både bekvämt och säkert i baksätet.

kia.com

Alla erbjudanden gäller levererade bilar t.o.m. 31/5-2016 eller så långt lagret räcker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal och gäller endast lagerbilar. Kia cee’d_sw 4,0-6,3 l/100 km; CO2-utsläpp 104-141 g/km; Kia Rio 4,7-6,3 l/100 km; CO2-utsläpp 109-147 g/km. 
Testerna är gjorda enligt EU-körcykel och miljöklass Euro 6. Lokala prisavvikelser kan förekomma. *Kia Privatleasing: 36 mån månadskostnader inkl. moms exkl. uppläggnings- och aviavgift. Rörlig ränta. Max körsträcka 1500 mil/år, övermil debiteras. Sedvanlig kreditprövning sker. Slitagedelar, övriga 
reservdelar och ev. tillval från kund ingår inte i priset. Fordonsskatt betalas av kunden. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. Med reservation för eventuella tryckfel.

Newmanbil AB
HässleholmHässleholm

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

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

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

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

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

•	Gym

• Bastu

#

Namn:  __________________________________________

Pers.nr:  _________________________________________ 

Mobil:  __________________________________________

E-post:  _________________________________________

Datum:  _________________________________________

Träningsform:  ___________________________________

Erbjudandet gäller vid ett tillfälle för en person på Actic Hässleholm.  
Nyttjandet av fri träning kan endast ske en gång per halvår. Gäller ej bad.

En kostnadsfri provträning

Alla IFK- 
medlemmar tränar 

för 159 kr/mån!  
Hör av dig så  

berättar vi mer!



– Idrott och föreningsliv har all-
tid varit en del av mitt liv. Jag 
har själv varit aktiv inom rid-
sport i över 30 år. Att få växa 
och utvecklas i grupp med ett ge-
mensamt intresse är betydelse- 
fullt på många olika sätt, inte 
minst för glädjen att känna 
samhörighet och engagemang.

Henrietta Hansson, 
vd Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad

Föreningsliv förenar
Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad har funnits i bygden i 180 år 
och vi ägs av våra kunder.  Att ta ett socialt ansvar i samhället är viktigt 
för oss. Vi vill vara med och bidra till ett samhälle där barn och vuxna 
kan mötas och växa tillsammans och där en trygg och jämlik syn på 
människor avspeglar sig i verksamheten. Därför sponsrar vi bygdens 
föreningsliv med över 1 miljon kronor varje år.

STOBY MÅLERI LOGOTYP , CMYK (PMS 294 +130)

VARDAGAR 9-18  LÖRDAGAR 10-14 
OKVÄGEN 6, HÄSSLEHOLM  |  0451-38 85 00  |  WWW.STOBY.SE

Prisexempel
Ord. pris kök
Montering*

ROT-avdrag**
RO(T)-rabatt***

   Kampanjpris 78 000kr

80 000kr
20 000kr

-6 000kr
-16 000kr

* Uppskattat pris. Vi hjälper dig med montering.

** Förutsättningar för ROT-avdraget � nns på skatteverket.se

*** RO(T)-kampanjen pågår t om 16/5. 
Läs mer på stoby.se

Ro(t)-rabatt på kök!
Tycker du det är trist att ROT-avdraget 

försämras? Just när du tänkte byta kök. Lugn, 
det tycker vi också. Eftersom ROT-avdraget sänks 

med 20% kompenserar vi med 20% rabatt på 
alla snickerier från Ballingslöv. 

Välkommen in i butiken så berättar vi mer!


