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En intressant fotbollssäsong!

En ny spännande fotbollssäsong stundar – 

och IFK ser fram emot den med tillförsikt.

I vintras presenterade IFK ”Vision Superettan 

2022”, en satsning som presenterades på en 

sponsorträff med TV-profilen Olof Lundh som 

lockade 90 personer till Stoby Måleri – och som 

vi anser är realistisk av många skäl:

• IFK har ett ungt och utvecklingsbart 

lag där de flesta är fostrade i IFK och där 

truppen har en medelålder på 20 år.

• IFK har en otroligt kompetent och seriös 

tränare i Daniel Nilsson, som älskar att ut-

veckla unga spelare.

• IFK har bra juniorer och en bra juniorträ-

nare i nye Johan Sundling.

• IFK har flera årgångar därunder som 

nått stora framgångar, det är pojkar födda 

2002, 03, 04, 05, 06, 07...

• IFK har traditionen, 16 år i landets näst hög-

sta serie och med allsvenskt kval 1993.

• IFK har många duktiga nyförvärv, här finns 

rutinerade mittbacken Philip Wikström, Rosen-

gård  – och här finns unge Waed Shaif från Älm-

hult, född 2000, och många, många fler..

• Här finns positivism inom såväl klubben som 

hos sponsorerna, 90 kom till den ovan nämnda 

träffen med Olof Lundh. Många nya sponsorer 

har anslutit i år.

Vad är då realistiskt säsongen 2017?

Efter femteplatsen 2016 så är det självklart att 

sikta högre, det har sett bra ut i träningsmatch-

erna och de nya har presterat, så topp tre är 

ett mål, även om avancemang inte måste ske 

redan i år eftersom målet är Superettan 2022.

Tyvärr har de gulsvartrandiga drabbats av 

några skador senaste veckorna, men förhopp-

ningsvis kommer spelarna tillbaka och serien 

är lång.

Och det mesta i föreningen är positivt:

• Ekonomiskt ser det riktigt bra ut och när års-

mötet avhandlades i mars så var det plus i kas-

san för andra året i rad – och nu har föreningen 

ett positivt eget kapital.

• Knatteinskrivningen gav ett antal nya IFK-are, 

allra minst av de nyinskrivna var en liten knatte 

som ännu inte fyllt 4 år, Enzo De Stefano.

• Integrationsprogrammet där de nyan-

lända tränar fyra gånger i veckan har även 

landat i att flera numera spelar i de olika 

ungdomslagen.

Tyvärr så blir inte Österås idrottsplats fär-

digt till seriepremiären. Den gamla läkta-

ren på östra sidan revs för några veckor 

sedan och den nya läktaren står inte fär-

dig förrän januari 2018.

Inga matcher kommer att spelas på 

A-planen våren 2017, IFK spelar premiä-

ren på konstgräset 8 april och sedan är 

det meningen att övriga vårmatcher skall spe-

las på B-planen, utan läktare. Förhoppningsvis 

sätts bänkar ut runt planen.

Välkomna till premiären på konstgräset 8 

april!

Lennart Månsson

F
oto: B
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SVENSKA
KVALITETSMASKINER

FÖR RÖR- o PLÅTBOCKNING

www.swebend.com
www.sveland.se • Kundservice 0451-38 30 00

Filip Ranmo och Muhammed Resulovic jublar i genrepet...
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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

Många nya i IFK - och två egna

Många lämnade IFK efter höstsäsongen 

2016, bland dom trion Diego Delgado, Axel 

Harletun och Pontus Björnsson, som alla 

kommer att representera div. 4-laget Lilla 

Torg i Malmö. Trion tröttnade helt enkelt på 

pendlingen, alla tre bor i Malmö. Vi tackar 

dom och alla andra som lämnade för alla 

säsonger i IFK.

Men det är också många nya spelare som 

kommit och bland dessa är många intressanta 

spelare:

• Philip Wikström, 23 år, mittback från FC Ro-

sengård, som bor i Kristianstad och studerar 

i Båstad. Ungdomsspelare i Landskrona BoIS 

och med i A-truppen under Henke Larssons 

ledning. Ambitiös och noggrann, bra vänster-

fot. Fyller 24 i december.

• Simon Henningsson, 23 år, mittback som när-

mast kommer från Höllviken i division 1. Bör-

jade lira hemma i Köpingebro och via Ystads 

IF, LB 07 (div. 1) och Kristianstads FF. Tyvärr 

skadade sig Simon för ett par veckor sedan.

HÄLSOKOSTBUTIKEN
I Hässleholm  

Första Avenyen 8, 010- 543 38 04

F
oto: B

ildbyran

• Gustaf Lindroth, 21 år, spelskicklig mittfältare 

som i fjol lirade i Sölvesborg. Efter ungdomsår-

en hemma i S:t Olof hamnade Gustaf i Kristian-

stads FF under Daniel Nilssons ledning spelade 

han i såväl pojk- som juniorallsvenskan. Gustaf 

är en bra passningsspelare som är duktig på 

att vända spelet och hitta insticksmöjligheter.

• Adam Larsson, 20 år, målvakt, närmast från 

Bromölla, men efter pojkåren hemma i Union 

i Kyrkhult blev det Mjällby och sedan Högadal 

och Bromölla. Bra spelförståelse och bra med 

fötterna. Född i Månasken, en by som utsetts 

till Blekinges vackraste ortsnamn.

• Abelto Ikose, 21 år, defensiv mittfältare som 

spelat i norrlandslaget Anundsjö i tvåan. När 

Abelto fick uppehållstillstånd i december 2014 

spelade han i Sollefteå GIF varpå han värvades 

till Anundsjö i tvåan. Skicklig med bollen.

• Egzon Ademi, 23 år, mittfältare som är fostrad 

i IFK, men som de senaste säsongerna spelat 

i Hässleholms IF. Efter ett par tunga år i IFK:s 

juniorlag bytte Egzon till grönvitt och kom gan-

ska omgående upp i A-truppen, men här har 

det blivit sparsamt med inhopp och nu är han 

tillbaka i fadershuset.

• Mohammed Resulovic, 22 år, mittfältare som 

värvats från Vinslövs IF. Mohammed är fostrad 

i Hässleholms IF, men sedan blev det Vankiva 

och de två senaste säsongerna har han spelat i 

Vinslöv. Slitstark och fysisk mittfältare.

• Mohammed Hamdan, 20 år, snabb yt-

terspringare från Kristianstad.Började spela 

hemma i Ovesholm, sedan Wä IF innan han 

som 16-åring kom till Kristianstads FF och 

senaste säsongen lirade Mohammad i Sölves-

borg. Snabb och teknisk.

• Waed Shaif, 16 år, anfallsspelare från Älmhult, 

där han gjorde 9 mål i höstas i div. 3. När Waed 

fyller 17 år till hösten har han förhoppningsvis 

redan etablerat sig i div. 2. Waed är en snabb 

och målfarlig anfallsspelare som helst spelar på 

kanten.

Lennart Månsson

Två unga har lyfts upp från de egna leden:

•  Isak Olsson, 16 år, back, Vittsjöpåg som 

de senaste tre säsongerna spelat i IFK. Isak 

lämnade Vittsjö när det inte längre fanns något 

pojklag hemma i Vittsjö och han har utvecklats 

enormt och i vår har han gjort ett par inhopp i 

A-laget. I höst fyller Isak 17 år.

• Elliott Nilsson, 16 år, anfallare, egen produkt 

som spelat i IFK sedan knatteåldern. Elliott 

gjorde några inhopp i A-laget i fjol, främst i 

DM-matcher, debuten på våren skedde inn-

an Elliott fyllt 16 år, ett mål blev det i A-laget 

i DM-matchen mot div. 4-laget Tågarp. Fyller 

17 i sommar.

Lindroth, Larsson & Resulovic

Mohammed Hamdan Waed Shaif Abelto Ikose Isak Olsson, 16 år, debuterade i genrepet i 
lördags mot Nosaby.

Elliott Nilsson 16 år, debuterade redan i fjol

Simon Henningsson

Philip Wikström

Egzon Ademi

SERIEPREMIÄR PÅ KONSTGRÄSET!
IFK - ASARUM  LÖRD. 8/4  14.00
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IFKS VÅRAUKTION 
Lör 29/4 Stortorget 11.00
10.30 Fyndborden öppnar

11.00 Auktion, Bert Wåhlin håller i klubban

Kulan i luften...

Seger i genrepet
IFK var ofina nog att vinna genrepet i Nosaby 

mot därvarande Nosaby IF med 3-1 – och det 

var första gången de gulsvartarandiga beträd-

de naturgräs i vår. Målen gjordes av Filip Ran-

mo, Gustaf Lindroth och Kojo Annor.

Avsaknaden av tre mittbackar gjorde att 

16-årige Isak Olsson fick bilda mittbackspar 

med Linus Svensson och han gjorde det bra. 

Adam Larsson vaktade buren och imponerade. 

Yrvädren Mohammed Hamdan och Waed Shaif 

virvlade runt på kanterna och mot slutet gjorde 

Karim Al-Asi årsdebut. Kojo Annor hoppade in i 

andra halvlek istället för Filip Ranmo -som gjor-

de en mycket bra första halvlek - och lurade 

skjortan av två Nosaby-backar innan han fast-

ställde slutresultatet 1-3.

Förutom Isak Olsson och Waed Shaif, som 

spelade från start, kom det in ytterligare en 

gosse född 2000, Carl ”James” Mujaguzi.

Nosabytränaren, gamle IFK-skyttekungen 

Peter Persson, var missnöjd med hemmalagets 

ineffektivitet framför mål och lyckades endast 

överlista Adam Larsson med en straffspark.

Försäsongen har som vanligt varit lång och 

den har slutat med fem segrar, två oavgjorda 

och två förluster för IFK.

Linus Svensson, kung i luften.

Muhammed Resulovic

Egzon Ademi
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– BUTIKER I BUTIKEN –
Stortorget Hässleholm

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

Pluggar du på distans? 
Välkommen till Lärcentrum Norra station 

Vi erbjuder resurser för att underlätta dina studier. Som inskriven 
student på vårt lärcentrum har du möjlighet att:

• Låna dator
• Boka grupprum
• Få studievägledning
• Skriva ut, scanna och kopiera
• Använda tele-/bildutrustning
• Skriva tenta

Här finns  
möjlighet att  

skriva  tentamen

För dig som 
vill studera på 

hemmaplan
Vill du veta mer?
helena.mineur@hassleholm.se 
0451-76 20 20

Tentamensförfrågan 
lena.lindh@hassleholm.se 
0451-76 20 10 
www.norrastation.nu

Norra stationsgatan 8A, Hässleholm I 0451-762010  

Välkommen!

VÄLKOMMEN IN TILL 
HÄSSLEHOLMS STICKBUTIK

Stort
sortiment av
Svarta Fåret 
och Järbos

garner

Ängdalavägen 9A · Hässleholm
0451-229 00 · www.borgsvavgarner.se

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

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

em.com

7.495:– 
Ord. pris 7.995:–VENTURA Utegrupp. Hörnsoffa, bord 80x80 cm.

Grå konstrotting/aluminium. Inkl. dynor.

Underbara uterum!
Förmiddagska� e i solen och långa grillkvällar – nu längtar vi efter livet utomhus! 

På Em home har vi utegrupper som passar både på balkong och altan. 
Välkommen in och låt dig inspireras!

BBQ Grilltång

 

BBQ 
Grillknivar. 
4 stycken.

BBQ Trancherset 

 

149:–
Ord. pris 200:–

99:–
Ord. pris 179:–

99:–
Ord. pris 149:–

Följ oss gärna på Facebook
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Jesper Rantzer                                         Anton Dahlgren   
Brandingenjör och                                   Brandingenjör
civ. ing riskhantering                                0709-821075
Certifierad sakkunnig brandskydd           anton@bkbab.se
0709-751075
jesper@bkbab.se

www.bkbab.se
Torsgatan 2, Hässleholm

Vårt mål är att vara en lokal naturlig
samarbetspartner som hjälper er att

hantera era brandskyddsfrågor vare sig ni
är byggherre, entreprenör eller

verksamhetsutövare.

BRANDSKYDDSDOKUMENTATIONER -

BRANDTEKNISK RÅDGIVNING - BRANDFARLIG VARA

(ATEX) - SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE (SBA)

- UTFÖRANDEKONTROLLER

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).

pandora.net

Upptäck den nya vårkollektionen i butiken

Armband från 549 kr / Charms från 349 kr

SHINE

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

IFK kommer starkare till seriespelet i år, varje 

tisdagskväll i januari och februari har Sörby 

BoIS styrkelyftare Linette Landin trimmat kil-

larna i klubbens lokaler i Vinslöv. Massor med 

skivstångsträning har det blivit och Linette har 

varit väldigt noga med att tekniken satt från 

början.

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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Profilen ”ALEX”

Alexander Nilsson var bara 16 år när han de-
buterade i IFK:s A-lag. Det var i en DM-match 
mot BW90 och detta hände sig den 11 juni 
2014. I augusti fyllde Alex 17 och månaden 
senare var det dags för seriedebut i A-laget, 
ordinarie keepern Calle Lindell hade blivit ut-
visad i omgången före och Alex fick stå hela 
matchen mot Växjö BK, seger 5-1.

2015 tog Alex hand om målvaktsposten, redan 

i div. ll-premiären, mot FC Rosengård, ställde 

sig 17-åringen i IFK-målet - och sedan släppte 

Alex inte ifrån sig platsen på hela säsongen.

Alexander, som fyllde 18 i augusti det året, 

missade endast en av de 22 seriematcherna 

och rutinerade Krenar Ejupi fick vackert sitta 

kvar på bänken. Även i kvalmatchen mot IFK 

Trelleborg, som avslutade säsongen.

En ny stjärna var född och nu skulle han 

väl vara ordinarie i många år framöver, tänkte 

många.

Men så blev det inte, vad hände 2016?

-Jag var skadad, jag tog studenten, jag som-

marjobbade och kunde inte träna, jag strulade 

helt enkelt bort hela säsongen, förklarar Alex, 

som inte tänker göra om sina misstag.

-Nej i år har jag tränat jättebra och jag känner 

mig i form och siktar så klart på att bli förste-

keeper, men tillägger:

-Nye Adam Larsson från Bromölla och unge 

Carl Lundahl Persson utmanar och vi kommer 

att få kämpa på varenda träning för att visa 

vem som skall stå nästa match, det är en härlig 

”Pappa tog med mig till inskrivningen i april 2001 när jag var bara 3,5 år och sedan har jag älskat IFK.”

konkurrens om platsen, skrattar Alex.

3 unga
Myten om att en målvakt skall vara gammal och 

rutinerad stämmer inte i IFK. Både Alex och 

Adam är födda 1997 och har inte ens fyllt 20 och 

Carl är född 2000...

-Ja, det är en ung målvaktstrio, men jag känner 

mig redo och det gör dom andra två också...

3,5 år
”Alex” är en riktig ur-IFK-are, har spelat i gulsvart 

sedan han var 4 år.

– Pappa tog med mig till inskrivningen i april 

2001 när jag var bara 3,5 år och sedan har jag 

älskat IFK. Fick direkt massor med kompisar 

och vi följdes åt ända upp i juniorlaget, Pon-

tus Carlsson, Edvin Rydell, Milton Gagzis och 

många till. Jag kan inte tänka mig spela i nån 

annan förening...

Skyttekung
Men Alex var inte målvakt från början.

-Nej, jag spelade där framme och gjorde rätt 

många mål i 7-manna. En säsong nätade jag 27 

gånger och säsongen därpå blev det 28 mål. En 

erfarenhet jag har nytta av nu när jag står i mål, 

jag vet hur en forward tänker.

Benny ringde
Varför blev du målvakt?

-Jo, plötsligt en dag ringde Benny Johansson, 

målvaktslegenden som stod för IFK i allsvens-

ka kvalet 1993, och undrade om jag ville testa 

som målvakt – och på den vägen är det. Det 

var precis i övergången till 11-mannafotboll, 

förklarar Alex.

Benny var på den tiden målvaktstränare i IFK 

och hade hand om såväl A-lagets målvakter 

som ungdomsburväktarna.

Straffhjälte
-Jag såg direkt vilken potential det var i Alex 

och det visade sig snabbt att han nådde fram-

gång, berömmer Benny.

IFK kvalade till pojkallsvenskan mot Kristian-

stads FF 2013 och Alex räddade allt, nästan 

i alla fall, det blev straffavgörande och Alex 

räddade tre av de fem straffarna – och blev 

stor hjälte – och IFK fick spela pojkallsvenskan 

2014.

Barcelona
Några andra matcher du minns?

-Vi var med i en turnering i Barcelona och vi 

gick till final, besegrade ett lag från Argentina 

i semifinalen varpå vi förlorade finalen mot ett 

italienskt lag med 0-2, jag tvingades bland an-

nat släppa in en straff.

En annan match jag minns var debuten mot 

FC Rosengård, jag gjorde en godkänd insats 

och Malmö-laget hade tur med en frispark i 

slutminuterna, som avgjorde matchen.

6-0 i kvalet
-Sedan den kanske roligaste matchen, kvalmat-

Namn: Alexander Eric Stefan Nilsson
Född: 1997-08-22
Längd: 190 cm
Vikt: 88 kg
Bor: Hässleholm
Yrke: Lagerarbetare
Bil: Audi A5
Klubbar: IFK
Styrkor: Luftrummet, tillslag

Favoritlag: Chelsea
Favoritspelare: Thibaut Courtois
Skräckmotståndare: Linus Svensson
Favoritland: Grekland
Favoritmat: Lasagne
Favoritskådis: Dwayne Johnson
Favoritartist: Avicii
Ogillar: För lite sömn
Tycker om: Familj/Vänner

F
oto: B

ildbyran

chen mot IFK Trelleborg hösten 2015, vi hade 

förlorat första matchen nere i Trelleborg med 1-4 

– och sedan vann vi hemma med otroliga 6-0.

Speciellt minns alla IFK-are en avgörande 

räddning, en helt otrolig räddning uppe i krys-

set vid ställningen 0-0 i matchinledningen.

Trelleborgs-ledning där och det hade varit en 

lång uppförsbacke...

Just debutsäsongen hade IFK en tuff öpp-

ning med flera förluster, men sedan vände det.

-Framåt sommaren höll jag nollan i tre 

matcher i rad och vi klättrade rejält i tabellen, 

det gav mig ett otroligt självförtroende, som 

gjorde att hösten också blev bra.

Allsvenskan
Många menar att Alex kan gå långt i karriären, 

hur högt siktar du?

-Jag siktar högt och hoppas på allsvenskan 

så småningom, säger Alex självsäkert, men 

han vet att det är tuff väg dit.

Vad är dina styrkor som målvakt?

-Jag vill dominera luftrummet – och så är jag 

ganska bra med fötterna, där har jag nytta av 

att jag spelat forward i ungdomsåren, konsta-

terar Alex och fortsätter: -Givetvis kan jag bli 

bättre i allt, säger Alex självkritiskt.

Alexander Nilsson har i hela sin karriär haft 

stort stöd av mamma Camilla och pappa Ste-

fan, idag lagledare i IFK.

Lennart Månsson

www.levinsgruppen.se

De ledande mekanik- & elteknikföretagen i region syd
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” Framåt sommaren höll jag 
nollan i tre matcher i rad...”

”Alex debuterade i 

A-laget redan som 

sextonåring med 

tre DM-matcher 

och en seriematch”

Söker ni 
framtidens 
kontor?
Vi bygger miljösmarta 

lokaler på Norra station.

Inflyttning våren 2018

248x88

Alex med pappa Stefan.
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Finja byter till plastsäckar!
Finja byter från papper till slitstarka och miljövänliga plastsäckar. De 
nya säckarna tål regn, kan transporteras öppet och förvaras utomhus. 
Det täta materialet håller säckarna rena och bruket i tryggt förvar. 

Din biobiljett! Se filmen om plastsäckens alla fördelar.

NÖJD KUND 
GARANTI

Vi är inte billigast, men våra kunder  

är nöjda med våra kök. 
År efter år.

Våra nya kökslådor är större, bättre och snyggare.

PRISBELÖNADE 

KÖKSNYHE TER

SMEDSTORP KÖK    HELSINGBORGSVÄGEN 11    HÄSSLEHOLM   tel 0451 – 125 80       öppet:  TIS-FRE  10-18    LÖR  10-14                  W W W. S M E D S TO R P. C O M 

S M E D S TO R P  KÖ K Lantkök, funkis  & moderna kvalitetskök.

I mer än sjuttio år har SMEDSTORP KÖK  gjort kök till 

nöjda kunder.  Vår bästa utdragslåda har en bärkraft 

som förvånar med stabila skenor. 

Smarta köksplaneringstips och certifierad montör 

följer självklart med på köpet.

Nytt kök enkelt och tryggt.
 

HÄSSLEHOLM

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

I HÄSSLEHOLM

Där människor möter människor™ 
Järnvägsgatan Hässleholm 0451-457 00
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TRYCK REKLAM FOTO WEBB

FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG 
PRODUKT

0451-38 49 50   AMTRYCK.SE

LÄS OM VÅRA 
UNGDOMAR 
SID. 21-26
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VI TACKAR VÅRA
NÄTVERKS-
MEDLEMMAR

ADIDAS

ALDE INTERNATIONAL

ARNES MOTORTJÄNST

AM TRYCK & REKLAM

AVT TRANSPORT

BALLINGSLÖV

CARLSONS ISOLERING

CITYGROSS

COOP EXTRA

EL LJUSTEKNIK

ENRIVAL

FASAB

FINJA

FLEXILAST

FRANSSONS BYGG

HANDELSBANKEN

HIBAB

HNB AB

HÄSSLEHEM

HÄSSLEHOLM MILJÖ 

ICA KVANTUM

ICA MAXI

INTERSPORT

JINERT

JSB - JOHN SVENSSON BYGG

KLINGSTRÖMS PLÅT

LEVINS GRUPPEN

LÄNSFÖRSÄKRINGAR

MAGNUSSONS PRESENT

MELLBY GÅRD

NEWMANBIL

NORDEA

NORRA SKÅNE

PIZZERIA TORINO

RP FRUKT

SPARBANKEN GÖINGE

SPARBANKEN SKÅNE

STARKA

STOBY

SVENSK UPPDRAGSUTBILDNING

SWEBEND

SYDVED

VINSLÖVS FRITIDSCENTER

VITTSJÖ SJUKHEM

WIKAN PERSONAL

TV-PROFILEN    OLOF LUNDH I IFK

Bladetsporten frågade Lundh

50-årige fotbollsjournalisten Olof Lundh (TV4/

Fotbollskanalen) hyllades stort i fjol för sin bok 

“Vad jag pratar om när jag pratar om fotboll”.

Tidigare under året besökte han vännen Len-

nart Månsson, styrelseledamot i IFK Hässle-

holm, för att prata om just fotboll med klubbens 

sponsorer senare under kvällen.

Även Bladetsporten fick sig förstås ett snack.

FOTBOLL/HÄSSLEHOLM

AIK:s rekordförsäljning av 

17-årige Alexander Isak till 

Dortmund för uppskattnings-

vis 86 miljoner kronor är na-

turligtvis ett av alla ämnen 

som Lundh får svara på när 

Bladetsporten och Norra 

Skåne slagit sig ner i en skön 

soffa hemma hos Månsson i 

centrala Hässleholm för kaffe, 

kakor och ett batteri av fot-

bollsfrågor.

– Det var nog ett klokare val 

att gå till Dortmund än Real 

Madrid för hans utveckling. 

Samtidigt kan man se det på 

olika sätt. Martin Ödegaard får väl 100 miljo-

ner kronor för sitt 3,5-årskontrakt med Madrid 

(18-åringen gick till Madrid 2015, men är sedan 

två veckor tillbaka utlånad till nederländska He-

erenveen). Vilken 17-åring tackar nej till sådana 

pengar? frågar sig Lundh retoriskt. 

Tror du att AIK:s försäljning av Isak föränd-

rar svenska klubbars vilja att satsa på ta-

langer?

– Nä, detta finns redan. Däremot så handlar det 

säkert mycket om mod hos en tränare. I det här 

fallet var det Andreas Alm, som redan var under 

stort tryck (sparkades i maj 2016), men som var 

modig och släppte fram Isak på försäsongen 

2016.

Lundh har förstås koll på att Tobias Linderoth, 

Jon Jönsson och Daniel Nicklasson är fostrade 

i IFK Hässleholm. Månsson passar även på att 

nämna de framgångsrika 02:orna, som överty-

gat alla som sett laget spela futsal i vinter.

IFK Hässleholm vill nå superettan 2022 med 

mestadels egna talanger...

– Det är inte fel utan klokt att göra det med egna 

talanger. Men jag måste säga att jag både är 

förundrad och fascinerad över att den här regio-

nen av Skåne inte har något elitlag på herrsidan. 

Samtidigt kan inte alla ha den visionen. Jag tror 

att varje klubb måste våga ställa frågan vad den 

vill. Vilken väg ska klubben gå, vad är viktigast 

för oss? Kanske är det att ge utbildning för unga 

spelare i stället för att avancera i seriesystemet 

med A-laget? Att vara en viktig del i samhället 

i stället för att bara titta på idrottsliga resultat? 

Lunds BK höll ju på att gå i konkurs när man 

jagade en plats i superettan och tog in hyfsat 

välbetalda spelare från Malmö i stället för att pri-

oritera egna talanger, säger Lundh.

Hans bok (som kommer i en uppdaterad 

pocketversion i april) tar upp tiden med Zlatan 

Ibrahimovic och förbundskaptenen Erik Hamrén 

samt bristen på insyn i svensk fotboll. Förlaget 

vill nu att han skriver ännu en bok, men inga be-

slut är tagna i nuläget.

– När Zlatan lämnade landslaget blev det ett 

vakuum. Jag tycker att Janne Andersson (för-

bundskaptenen) har hittat rätt i sitt sätt att leda 

landslaget. Framför allt var det stort och pre-

stigelöst av honom att ta in Lasse Lagerbäck i 

ledarstaben (Lagerbäck har dock lämnat och är 

numera förbundskapten för Norge).

–  Sedan trodde jag att det 

skulle bli en större diskussion 

och debatt om svensk fotboll 

efter att boken släpptes. Jag 

vet inte om det beror på att det 

handlar om sportjournalistik. 

Hade någon skrivit en sådan 

här bok om Socialdemokrater-

na eller Ericsson hade nog fler 

journalister hakat på storyn.

Hur mår svensk fotboll 

i övrigt?

– Det är en väldigt splittrad bild. 

Vi har damerna som ska spela 

fotbolls-EM till sommaren och 

i somras tog OS-silver, medan 

herrarna kvalat in till två raka U21-mästerskap 

(guld senast). Men fotbollsrörelsen är inte så 

demokratisk som den behöver vara. Gubbarna 

styr och det präglar verksamheten. Man gör 

som man alltid gjort, den speglar inte samhället, 

lyckas inte fånga upp människor och har svårt 

att få folk att ställa upp ideellt. Dessutom be-

höver de allsvenska fotbollsföreningarna bilda 

en egen förening som i hockeyn, i stället för att 

ha 32 lag från allsvenskan och superettan till-

sammans i Sef (Svensk Elitfotboll). För vad har 

egentligen Frej gemensamt med svenska mäs-

tarna Malmö FF? Nu sitter man i knäet och då 

blir det kompromisser, som när Sefs ordföran-

de (Lars-Christer Olsson) dessutom är med i 

Svenska Fotbollförbundets styrelse.

Carl-Johan Liljedahl/Kristianstadsbladet

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

TV-profilen Olof Lundh gjorde succé när han besökte IFK:s sponsorer en tisdagskväll i januari. Svensk fotbolls mest uppskat-
tade tyckare lockade drygt 90 personer till Stoby Måleri, som var kvällens värdar. Kvällen inleddes med mingel varpå IFK:s 
Torgny Dahlberg hälsade välkomna och Stobys VD Stefan Olsson presenterade företaget. Sedan var det dags för IFK-tränaren 
Daniel Nilsson och fotbollsansvarige Tomas Persson att presentera IFK:s “Vision Superettan 2022” och därefter intervjuades 
några av IFK-spelarna, nye Philip Wikström samt “veteranerna” Linus Svensson, Philip Bengtsson och Filip Ranmo. Så var 
det då dags för Olof Lundh att göra entré och han bjöd verkligen på sig själv och drog ner massor med applåder under Håcan 
Nilssons suveräna intervju. Drygt 90 besökare trots VM-kvartsfinal Frankrike-Sverige i handboll och Hässle Citys och kommu-
nens informationskväll gällande ombyggnad av Hässleholms centrum…, bara att konstatera att såväl Olof Lundh som IFK är 
populära…! Tack till Carl-Johan Liljedahl på Kristianstadsbladet för vänligheten att låna ut nedanstående artikel.
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Håcan Nilsson intervjuar Philip Wikström, Philip Bengtsson 

och Filip Ranmo om IFKs ”vision Superettan 2022”

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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www.bgbygg.se

Reparationer – Ombyggnader 
Tillbyggnader – Murning – Gjutning 

Kakel & Klinker – Grävning 
Ritningar & Byggnadslov

www.bgbygg.se

Över 30 års erfarenhet!

0709-474701

FÖRSOMMAR

Biljetter köpes på Turistbyrån eller www.hassleholm.se/biljetter 
Pris: 225 kr inkl. serviceavgift

www.farozon.se

Iris Blommor
Hässleholm

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

Hässleholms 
kommun

Välkommen till oss på Optimera!

Personligt / Tryggt / Enkelt 
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DANIEL & JOCKE

Daniel Nilsson, succétränare 

i fjol med en femteplats, bäst i 

sta´n - och länge med i jakten 

på de två förstaplatserna som 

betydde avancemang och 

kvalspel till ettan, hur går det 

2017?

-Vi gjorde en godkänd säsong 2016 där vi ut-

vecklade lagets spel, men saknade bredden 

i truppen för att vara med hela vägen. Nu har 

vi försökt skapa förutsättningar genom att öka 

konkurrensen i alla lagdelarna.

Märks den ökade konkurrensen?

-Spelarna höjer sig på såväl träningar som 

matcherna och det ökar motivationen att träna 

ännu hårdare.

Hur viktigt är det att vara bäst i sta´n?

-Känslan är att vi är bäst i stan och det vill vi fort-

sätta vara, skall vi komma högt i serien måste vi 

vara bäst i stan. 

Nån speciell lagdel som är bättre än i fjol?

-Alla lagdelar är bättre än i fjol. Det gäller allt från 

målvakt till forwards och det gäller även ledarst-

aben. Vi har tre bra målvakter, backlinjen är för-

stärkt och konkurrensen har ökat på mittfältet. 

På forwardssidan har vi behållit de flesta men 

också här ökat konkurrensen om startplatserna.

Bästa nyförvärvet?

-Vi har fått in vår gamle spelare Niklas Jönsson 

som är en jätteförstärkning på sjukvårdssidan. Vi 

kommer att få tillbaka skadade spelare snabb-

are än tidigare, Niklas finns där och hjälper spe-

larna i rehabträningen och följer upp de skadade 

spelarna dag för dag.

IFK har också tappat en del spelare?

-Ja, det är några som inte är kvar, så är det när 

det är tuff konkurrens om platserna i truppen. 

Välkommen 
till IFK
Jocke Welander 

Det är inte många div. 11-lag 

som har en så rutinerad och 

duktig assisterande tränare 

som IFK.

Joakim ”Jocke” Welander, 47-årig Kristian-

stadsbo, fostrad i Vilans BK, men som även 

spelat många år i KFF, förutom en lång spe-

larkarriär har Jocke även en lång tränarkarriär.

Största framgången?

-Min främsta tränarmerit är tre år i Kristian-

stads FF i division 1, där vi gjorde bästa sä-

songen 2010 med en femteplats. Sedan var 

jag med och tränade upp VMA från division 

5 till tvåan.

Nu är det IFK som gäller.

-Skall bli riktigt kul att jobba i IFK och att få 

jobba med Daniel, som verkligen brinner för 

det här.

Du har en egen uppgift?

Jo, vi har delat upp arbetsuppgifterna och jag 

skall ansvara för försvarsbiten, målet är att se 

till att försvaret blir organiserat och framförallt 

kompaktare. Har sett IFK:s fjolårsmatcher 

och tycker att försvaret blev för mycket ut-

draget.

Sedan har några flyttat och därför lämnat IFK, 

tre bor i Malmö och där blev pendlingen blev för 

tuff. Det är Diego Delgado, Axel Harletun och 

Pontus Björnsson, alla tre har valt att spela i Lilla 

Torg i division 4, vi önskar dom lycka till.

Många nya har kommit?

-Ja, vi har fått in många duktiga spelare, alla lag-

delarna är förstärkta.

Vad är viktigast när du sitter med ett pre-

sumtivt nyförvärv?

-Givetvis måste han vara en duktig fotbollsspe-

lare, men karaktären och viljan hos spelaren att 

utvecklas är viktiga.

Syns det direkt?

-Ja, ganska omgående. När man sitter och för-

klarar vad som krävs, hur många träningspass, 

teoripass och inte minst styrkepass, så gallras 

det snabbt ut.

Hur?

-När spelaren börjar skruva på sig så ser man 

ganska snabbt att det är en spelare som inte är 

beredd att lägga ner den tid som det krävs av en 

spelare i division 2.

Men tvärtom?

-När det lyser i spelarens ögon och han ser det 

som att han har fått chansen att utvecklas i IFK, 

då är det rätt. Vi har träffat många i höst och vin-

ter där det lyst i ögonen och vi har träffat många 

som inte haft den rätta inställningen.

Du brinner för att utveckla unga spelare?

-Det är fantastiskt att få utveckla spelare som vill 

uppåt i seriesystemet, se dom utvecklas och se 

dom jobba hårt för att ta steg i sin utveckling.

Truppen är bredare?

-Ja, i fjol var det lite tunt och efter sommaren när 

vi spelade både DM, Svenska Cupen och serien, 

åtta matcher på fyra veckor, då blev vi slitna och 

i slutet av augusti tappade vi kontakten med 

topplagen.

Men i år?

-Då gör vi inte det. Är någon borta så är det nån 

annan som tar chansen – och sedan kan det 

vara svårt ta tillbaka platsen.

Men laget är ungt?

-Så är det alltid i IFK. Linus, Danny, Philip 

Bengtsson och Filip Ranmo är veteranerna. Alla 

har varit med minst fem säsonger, är fortfarande 

unga, men rutinerade. Alla egna produkter, föd-

da 92, 93, 94 och 95. ”Bengan” skall fylla 22 år 

2017 men har redan gjort fem A-lagssäsonger. 

Så visst, laget är ungt – men också rutinerat.

Men det har också tillkommit rutin?

-Jo, mittbackarna Philip Wikström och Simon 

Henningsson är rutinerade, men är fortfarande 

unga.

IFK har värvat ännu yngre?

-Jo, Waed Shaif från Älmhult är född 2000 och 

Mohammed Hamdan från Kristianstad är 19 år, 

Adam Larsson 20 år, Gustaf Lindroth är 21... 

Men det är inte åldern som är det viktiga, det 

handlar om att prestera och att vilja utvecklas.

Vem blir det stora utropstecknet?

-Jag har stora förväntningar på Gustaf Lindroth, 

han kommer ta stora kliv under säsongen, en 

spelare med fantastisk spelförståelse, väldigt 

viktig för vårt anfallsspel, men även för försvars-

spelet.

Vilka lag tampas IFK med om platserna i 

toppen?

• Prespa Birlik. De har värvat 15-20 bra spelare, 

får dom ihop det som lag kommer dom att slåss 

i toppen.

• Lunds BK. De gjorde en stark höst, har unga 

duktiga spelare – och en kompetent tränare i för-

re IFK-aren Stefan Jansson.

• IFK Malmö. Har också värvat klokt och är ett 

lag med ambitioner att vara med i toppen

Lennart Månsson

VÅRLOPPIS!
IFK & Vankiva IF

Har en gemensam Loppis på idrottsplatsen i Vankiva Söndagen 21 maj 2016 Kl. 13.00

Ring Oskar Jönsson 0734-27 31 82  så hämtar vi dina loppisprylar.
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Karim Al-Asi 25 år
Revisor, Egen produkt

Egzon Ademi 23 år
Lagerarbetare, Egen produkt

Mohammed Hamdan 20
Studerande, Kristianstad FC

Jonathan Brodén 20 år
Studerande, Hästveda IF

Filip Ranmo 22 år
Livsnjutare, Egen produkt

Joel Andersson 21 år
Elevass., Kristianstads BOIS

Simon Henningsson 23
Idrottsinstruktör, Höllviken

Gustaf Lindroth 21 år
Studerande, Sölvesborg

Abelto Ikose 21 år
Studerande, Anundsjö

Danny Gunnarsson 25
Installatör, Vittsjö GIK

Mike Andrew 25 år 
Snickare, Bayelsa United

Kojo Annor 24 år
Studerande, Golden Boot

Philip Bengtsson 21
Studerande, IFK Osby

Isak Olsson 16 år
Studerande, Vittsjö GIK

Elliott Nilsson 16 år
Studerande, Egen produkt

Ameer Naseer 20 år
Studerande, Nosaby IF

IFK 2017
Division 2 Östra Götaland

F
oto: B

ildbyran
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Daniel Nilsson
Tränare

Adam Larsson 19 år
Chaufför, Bromölla

Linus Svensson 23 år
Lärarassistent, HIF

Waed Shaif 16 år
Studerande, Älmhults IF

Jocke Welander
Tränare

Mert Yanev 20 år
Studerande, Egen produkt

Carl Lundahl Persson 17

Studerande, Egen produkt

Philip Wikström 23 år
Studerande, FC Rosengård

Ola Wendel
Målvaktstränare

Stefan Nilsson
Lagledare

R. Svedberg Roth 21
Pers. assistent, Egen prod.

Alexander Nilsson 19 år
Studerande, Egen produkt

Mohammed Resulovic 22

Studerande, Vinslövs IF

Niklas Jönsson
Sjukgymnast

Tommy Karlsson
Materialare

Vårens matcher
Lör 8 apr  14:00 IFK - Asarums IF/FK

Lör 15 apr  14:00 Prespa Berlik - IFK

Lör 22 apr  14:00 IFK – Torns IF

Lör 29 apr  17:00 Hässleholms IF - IFK

Lör 6 maj  14:00 IFK - Lindsdals IF

Lör 13 maj  16:00 Vimmerby IF - IFK

Lör 20 maj  14:00 IFK - Nybro IF

Ons 24 maj 19:00 IFK Malmö - IFK

Sön 28 maj  14:00 IFK – Lunds BK

Sön 4 jun  14:00 Österlen FF - IFK

Lör 10 jun  14:00 Kvarnby IK – IFK

Lör 17 jun  14:00 IFK – IFK Berga

Ons 21 jun  19:00 Räppe GOIF – IFK

Höstens matcher
Lör 22 jul  14:00 IFK - Prespa Berlik 

Fre 28 jul  19:00 Asarums IF/FK - IFK

Sön 6 aug  16:00 Torns IF – IFK

Sön 13 aug  16:00 IFK - Hässleholm IF

Fre 18 aug  19:00 Lindsdals IF - IFK

Sön 27 aug  14:00 IFK – Vimmerby IF

Sön 3 sept  15:00 Nybro IF - IFK

Lör 9 sept  14:00 IFK - IFK Malmö

Lör 16 sept  14:00 IFK – Österlen FF

Lör 23 sept  14:00 Lunds BK – IFK

Lör 30 sept  14:00 IFK – Räppe GOIF

Lör 7 okt  14:00 IFK Berga – IFK

Lör 14 okt  14:00 IFK – Kvarnby IK

Div. 2 
– en tuff serie
Den östra div. 2-gruppen är 

en tuff serie där många av 

våra konkurrenter satsat för 

att avancera i seriesystemet.

• Storfavorit är Prespa Birlik som har många 

duktiga nyförvärv med veteranen Freddy 

Borg i spetsen - och med rutin från div. l. Mal-

mö-laget har varit på träningsläger i Antalya i 

Turkiet och där spelat 1-1 mot Antalyaspors 

U21-lag och här hemma har man besegrat 

Hässleholms IF med 3-0. Som ny målvakts-

tränare känner man igen Pa Demba Touray, 

den väldige Djurgårds-keepern från Gambia.

• IFK Malmö med Nils-Erik ”Bagarn” Persson 

som tränare ser ut att ha fått ihop det igen, 

nye skyttekungen Sadmir Zekovic och gamle 

storspelaren Bovar Karim har imponerat och 

Kanariefåglarna har besegrat både Rosen-

gård och Prespa Birlik.

• Lunds BK smyger i vassen och under gam-

le IFK-tränaren Stefan Janssons ledning ser 

Krubban ut att utmana, dom har ett ungt och 

utvecklingsbart lag kryddat med veteranen 

Fredrik Karlsson, som nu återkommer till LBK 

och som ger laget tyngd.

• Asarum, IFK:s premiärmotståndare, har 

tappat skyttekungen Jimmie Svensson, men 

är alltid ett lag som är svåra att besegra.

Övriga lag i serien är Smålandslagen IFK Ber-

ga och Lindsdal från Kalmar, Nybro och Räp-

pe – och så Vimmerby som är överflyttade 

från Svealandsgruppen. Vidare Kvarnby från 

Malmö, Torn från Lund, Österlen – och så då 

lokalkonkurrenten Hässleholms IF.

Det finns absolut inget lag du kan räkna bort, 

det blir 26 tuffa matcher innan serien är fär-

digspelad 14 oktober.

IFK har hemmapremiär mot Asarum 8 april 

och premiären spelas på konstgräset, i övrigt 

ser det ut som om alla vårmatcher skall spe-

las på B-plan innan den reparerade A-planen 

tas i bruk under sommaren.

Jonathan Brodén

Waed Shaif har gjort mål i en träningsmatch och jublar

Robin Svedberg Roth
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Yrkeshögskolan Syd
Lärande och praktik i samverkan med arbetslivet

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

YH-utbildningar som leder till jobb!
Studieort Hässleholm, 225 - 400 YH-poäng 
• Elingenjör – elkonstruktör (heltid)
• Elkraftsingenjör (heltid)
• Entreprenadingenjör – Bygg & Anläggning (heltid)
• Entreprenör elinstallation med Allmän behörighet (deltid/distans)
• Internationell handelslogistiker (heltid/distans)

Studieort Olofström, 310 - 400 YH-poäng
•  Automations- & Robotingenjör (heltid)
• Verktygstekniker

Ansök senast den 15 maj!

 

Välkommen in till oss på Första 

Avenyen 5 i Hässleholm så 

hjälper vi dig, eller läs mer på 

seb.se/enklafirman. Du kan också 

ringa 0771-62 53 53 för personlig 

service dygnet runt, alla dagar.  

Det ska vara enkelt 
att driva eget.  
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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

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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Linz parasoll 300x300 
h 260 cm, tyg grått, 200 g 
polyester, svart aluminium-
stativ ord pris 3 495:- 
Nu: 2 695:-
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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

Liverpool Hörnsoffa 23:a Konstrotting grå-vit/Dyna Olefi n 
grå inkl soffbord. 256x200cm, Ej vändbar, omonterad. Finns 
även som 32:a. Ord.pris 9 480:- Nu: 6 995:-

Rio Soffgrupp 3+1+1 Konstrotting Seagrass/Dyna Olefi n Beige 
inkl soffbord. Mått 3-sits: 175x87cm, H 100cm. 
Ord.pris 13 890:- Nu: 10 995:-

Bern bord Aluminium/glas, ord pris 3 410:- Nu: 2 995:- 
Sofi a stol Aluminium/texteline, fi nns även som svart, ord pris 745:-  

Paketpris
bord+6 stolar5 895:-

Gozo Soffgrupp 3+1+1, konstrotting 2-line grå-vit inkl bord 

140x80 och dynor grå. Ord.pris 13 490:- Nu: 9 895:-

Alla våra
konstrottingmöbler

har aluminium-
stomme och

tål att stå ute!

Valletta Hörnsoffa 23:a Vändbar Konstrotting, 265x210cm, grå-vit/Dyna 
Olefi n grå inkl soffbord. Finns även i Seagrass. Ord.pris 13 990:- Nu: 9 995:-

g
o
ld

h
a
t 

R
e
kl

a
m

b
yr

å

Nu: 9 995:-

VÅRPRIS:9 995:-

Bali fällstol b 43 d 47 h 89cm, teak. Ord.pris 645:- Nu: 395:-
Bali bord  Ø 100 h 75cm, teak. Ord.pris 1 695:- Nu: 1 295:-

-Dags att fl ytta ut 
i trädgården!i trädgården!

Paketpris

Bord + 4 stolar

2 495:-

Torpet Soffgrupp 2+1+1+bord Vitlackerad furu, ord.pris 3 350:- 

Paketpris

Soffa+bord+stolar

2 995:-

IFK KÖRDE GÖDNING
Som traditionen bjuder har IFK levererat gödning till villaägarna i Hässleholm. A-lagsspelare, juniorer, 

föräldrar, styrelsemedlemmar och Gamla IFK-are, alla hjälpte dom till. Bilarna lånades av sponsorer, 

AVT Transport och Carlsons isoleringsfirma med flera ställde välvilligt bilar till förfogande – och Jinert 

upplät sitt företag som depå. På bilden är det tre spelare på väg att leverera, från vänster Gustaf 

Lindroth, Adam Larsson och Philip Wikström.

Nu är det Fotbollsdax för våra 
knattar födda 2009 till 2012.
Du som är mellan 5-8 år 

tränar på Läredaskolan 

söndagar 17.00-18.30 

till och med vecka 15, 

därefter blir det träning 

på Österås F-plan 

torsdagar 17.30-19.00.

Och dom allra minsta 

leker fotboll i Bollkul, 

som arrangeras av IFK 

i samarbete med 

FC Hessleholm.

Har du frågor ring 
Ken Linde 0708/92 11 61 
eller Nodde Nordén 0721/77 63 02.

SPELA 
FOTBOLL
I IFK

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

Christian Lundin 0708-50 50 60

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
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HNB AB
Vinslöv

Kent-Olle Johansson

UNGDOMS-
SIDOR 21-26

SPELA FOTBOLL I IFK
Gräset blir grönare och grönare och 
vårsolen lyser, då är det dags att 
börja spela fotboll i IFK.

Du som är mellan 5-8 år tränar på 
Läredaskolan söndagar 17.00-18.30 
till och med vecka 15, därefter 
blir det träning på Österås F-plan 
torsdagar 17.30-19.00.

Och dom allra minsta leker fotboll 
i Bollkul, som arrangeras av IFK i 
samarbete med FC Hessleholm.

Har du frågor ring Ken Linde 
0708/92 11 61 eller Nodde Nordén 
0721/77 63 02.

På följande sidor kan du läsa om 
IFK:s ungdomsverksamhet.
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DE NYA LIRARNA
Bland alla småttingar som skrev in sig som nya IFK-are i januari fanns Enzo De Stefano. Enzo var yngst av alla, 
bara 3,5 år gammal och visst var Enzo lite blyg i början, men det släppte efter en stund och han visade fint driv i 
steget och fin bollkänsla. Men så heter pappa Daniel De Stefano, för några år sedan stjärna i IFK och sedermera 
allsvensk i Östers IF. A-lagsspelarna Philip Bengtsson och Linus Svensson var på plats och lirade med de nya 
småttingarna och det var så klart populärt. Alla nya IFK-are fick en IFK-tröja med klubbmärke.

Casper Svendsén, en av killarna som är född 2001.

Alexander Hallberg med sina kompisar
Philip Bengtsson och 
Linus Svensson hjälpte till

Enzo De Stefano 

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

Milo Engvall driver bollen
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NOLLFYRORNA
Dom här killarna skall spela 11-manna i år och i årets första match mötte IFK:s 04:or Kamratkollegan IFK 
Osby och lagen delade broderligt på poängen, 2-2, en motståndare som man gillar att möte då Osby har bra 
ledare och det blir justa matcher. Båda målen gjordes av Alexander Hansson. 2017 är ett stort år för pojkarna, 
i sommar skall man spela Gothia Cup. De fyra ledarna Kosse Gagzis, Daniel Segertun, Abbe Ademi och René 
Alvarez har i år fått förstärkning av Ola Wendel.

Kom igen grabbar

F
oto: B

ildbyran

Granit Kurti

Andi Ademi

Kosse Gagzis delar ut order Gabriel Gagzis

Alexander Hansson gör 1-0

Homan Adb-Al-Aal
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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

VEM ÄR 

JOHAN 
SUNDING?
IFK:s nye juniortränare 

Johan Sunding svarar:

Jag är 27 år, född och uppvuxen i Lomma, bor i 

Malmö med flickvännen Marina och jobbar som 

servicetekniker på EP-service i Malmö, har en 

elektrikerutbildning i botten.

Fotbollskarriär?

Fostrad i Nike hemma i Lomma, där jag spelade 

i ungdomsåren, blev väl nån A-lagsmatch, se-

dan satte en skada stopp. Var snabb vänsteryt-

ter.

Och tränarkarriären?

Tog hand om Nikes 14-åringar 2011, 97:orna, 

tränade och coachade laget i några år och 

sedan blev det Svenska Fotbollförbundets trä-

narkurser, C-diplom, B-diplom... Fortsatte med 

strökurser i psykologi, motivation, första hjälpen 

och hjärtstartarkurs...

Just nu går jag UEFA-utbildning på Bosön, där 

jag bland annat har Ingemar Nilsson, Thomas 

….. och landslagets och IFK Norrköpings Daniel 

Ekwall som instruktörer.

– En kompetent tränare som kommer att höja kvalitén på IFK:s 

ungdomar, säger IFK:s A-tränare Daniel Nilsson, mannen som 

scoutade IFK:s nye juniortränare.

Hur hamnade du i IFK?

-Det var våren 2016, jag var instruktör på Skå-

nelägret, Daniel var ocvh kollade träningarna, 

och sedan veckan efter hoppade jag in som 

instruktör på ett annat Skåne-läger i Onslunda 

för tre zoner, Hässleholm, Ängelholm och Hel-

singborg och där var distriktsförbundskaptenen 

på plats – och så var där åtta killar från IFK:s 

00:or. Och då dök plötsligt Bosse Nilsson upp 

och kollade mina träningar.

Och så var kontakten med Daniel och Bosse 

etablerad.

Hur har starten i IFK varit?

-Bra, vi har gått vidare i DM, tycker vi har väldigt 

många bra spelare och vi spelar bra fotboll, vi 

har mycket boll och gruppen är ambitiös, men 

vi måste jobba mer med avslut och att ibland 

kunna stänga matcherna.

Blivande A-lagsspelare?

-Ja, vi har ett par som redan provat på A-laget 

och jag tror att många kommer att bli A-lags-

spelare framöver.

Och framtidsvisionerna?

-Jag hoppas givetvis att jag framöver skall kun-

na försörja mig som fotbollstränare, vilken nivå 

vet man aldrig.

Lennart Månsson
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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!

Isak Orajärvi

Abbe

Hamed Rahimi Cavani

Vårens matcher
 
U 19 1  div. 1 (Juniorer)
9/4 15.00 IFK-Kvarnby

20/4  18.30 Osby-IFK

23/4  16.00 IFK-Lindeborg

30/4  12.00 Landskr.BoIS-IFK

7/5  16.00 IFK-Eskilsminne

14/5  16.00 IFK-Kulladal

20/5  15.00 Malmö City-IFK

3/6  12.00 IFK-Bjärred

11/6  15.00 Sjöbo-IFK

18/6  16.00 IFK-Rosengård

21/6  19.00 Hässleh.IF-IFK

U 19 2 div. 3 (Juniorer)
17/4  18.00 IFK-Hässleh. IF

26/4  19.00 IFK Osby-IFK

2/5  19.00 IFK-Höör

10/5  19.00 Tollarp-IFK

18/5  18.30 IFK-Bromölla

31/5 19.00 Stehag-IFK

8/6 19.00 IFK-Vinslöv

14/6 19.00 Åhus-IFK
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Vi utför även måleri samt golvarbeten. 
Öppettider: Måndag till Fredag 10.00 – 18.00 · Lördag 10.00-14.00 · Lunchstängt: 12.15-13.00

Även butik i 
Hässleholm!

Södra vägen 2, Bjärnum. Tel. 0451 – 208 71 · Drottninggatan 111, Hässleholm. Tel. 0451 - 189 01

ROT-avdrag möjlig.

I Sportlovscupen i Qpoolen, som 
arrangeras av IFK sedan många år, 
var det stor glädje i matcherna när 
målen trillade in – och efteråt fick 
ALLA medaljer, precis som de nya 
reglerna föreskriver.

U10 bollkickade utanför Maxi en lördag i mars och här är det tre bollsäkra pojkar som visar upp sina färdigheter, från vänster Erik Halldén, Leon Shala och Gentian Tahiri.

U15 mötte Östers IF och 
ledde ända fram till slutmi-
nuten då gästerna kvittera-
de med ett skott från halva 
planen. Båda lagen spelade 
fin fotboll och matchen 
slutade 2-2. På bilden 
utmanar Shkelgim Mulici en 
Öster-spelare.

U14 mötte Tollarp i DM och 
vann med 7-0 och har även 
besegrat såväl Knislinge 
som Åhus i DM nu i vår.
På bilden till vänster är det 
Gentrit Kurti som gör mål 
och på bilden nedan är 
Max Persson omringad av 
Tollarpsspelare.

BILDEXTRA UNGDOMAR
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Kakel och Badbutiken 

Rockskola, dans, teater, 

eller digital bildredigering. 

Vad vill du lära?
Besök vår hemsida och 

anmäl dig idag!

www.abfskanenordost.se
0451-49010

Arbetarnas Bildningsförbund

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

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

ÖPPET
MÅNDAG - FREDAG   08.00 - 17.00

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

HAMBURGERMENY

 

Västertorg 2, Hässleholm
(vid Stora Rondellen)

Tel .  0451- 819 64
pizzeriatorinohassleholm.se

Kvalitetspizzor,
Kebab, Sallader,

Hamburger, 
Bakad potatis, Pizza,

Sandwich, 
Pasta, A la Carte

med ny 
smaksättning.

&
För en lycklig och
kvalitetsmedveten

mage

Efter 15 stämplar bjuder vi på pizza

OBS! 

Det går inte att överföra 

stämplar från annan lista. Tel. 0451-819 64

Öppettider:

Mån – sönd 
11–22

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

 kl 11.00 – 14.00

Pizza 1 – 77 
Pasta och Sallad

A la Carte - Rullerätter
Tallrikrätter

pizzeriatorinohassleholm.se

 A LA CARTE 80:-

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

 PASTARÄTTER (med hembakt bröd) 75:-

SPAGETTI BOLOGNESE, spagetti, köttfärssås,
 tomatsås, parmesanost

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

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

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

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

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

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

 EXTRA PÅLÄGG

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

övrigt                       5:-,   10:-

Burk såser, små  10:- 
Stor  15:-

Glutenfri botten  +30:-

Barnstorlek  – 5:-

Extra pizzasallad  +10:-

Stor pommes 40:-

Mellan pommes 25:-

Pommes på pizza 15:-

Servering +5:-

öVRIGA TILLÄGG

Delad Pizza tillkommer  10:-

Servering vanlig Pizza   5:-

Servering familjepizza  30:-

2 olika pizzor i en vanlig pizza 
tillkommer   10:-

2 olika pizzor i en familjepizza 
tillkommer   20:-

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

 KEBAB (Gyros) eller NöTKöTT

 KYCKLING

 FALAFEL

 SKINKA

 RÄKOR

 TONFISK

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

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

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

 KEBAB POMMES RULLE 85:-

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

 KEBAB (gyros) eller NöTKöTT

 KYCKLING

 FALAFEL

 MIX (kebabkött och kyckling blandad)  85:-

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

 hembakat pitabröd, valfri sås

KEBAB o KYCKLING o FALAFEL   70:-
ISTANBUL 

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

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

 OST o SKINKA SALLAD, ost, skinka, ägg

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

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

 KEBABSALLAD, kebabkött, lök, feferoni

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

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

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

 HAWAISALLAD, skinka, räkor, ananas, ägg ost

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

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

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

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

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

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

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

 SALLAD med pasta +5:-

 90 g 150 g 200 g

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

 Extra pålägg:
 Bacon 10:-
 Ost  10:-

 Mexicanhot jalapeno+tacosås 10:-

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

  KEBAB (GYROS) eller NöTKöTT

  RÄKOR

  KYCKLING

  TONFISK

  SKINKA

  VEGETARISK    

OBS! 
Har du allergi kontakta vår personal!!!

   HÄSSLEHOLM - TYRINGE  
VINSLÖV-ÖNNESTAD

0451-38 18 70 · 044-853 00
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VVS
KN

Ingenjörer AB

Allt i plåt och ventilation
Etablerat 1964

0451-158 53 • HÄSSLEHOLM

1480 x 925 mm

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

Medicinsk fotvårdsklinik
               0451-858 60 
 
       Välkommna!
Annika  Anna  Johanna

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

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

0451-602 38

Tisdag 19.00 Fredag 19.00
Söndag 19.00

IFK-AUKTION
29 APRIL 11.00
STORTORGET



29IFK Hässleholm

28IFK Hässleholm

Maskinuthyrning - Tel: 0451-880 80

Tingshusgatan 8, Hässleholm 
Tel. 0451-856 45

Richard Liljegren

SEB - din partner på den 
finansiella spelplanen

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

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

Välkommen!

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

DIN FACKHANDEL
-för sportfiske, VVS & Färg

GYNNA VÅRA ANNONSÖRER!

   HÄSSLEHOLM - TYRINGE  
VINSLÖV-ÖNNESTAD

044-85300, 0451-381870 

En del av Hässleholms kommun.

Kundtjänst 0451-26 82 00  

www.hassleholmmiljo.se

Tillsammans
gör vi stor skillnad i vardagen!

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

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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Detta har hänt
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Loppis i Vankiva 21/5 och det är IFK som arrangerar ihop med 

Vankiva IF. Premiären skedde i fjol och det blev lyckat och på bilden ovan är 

det Karin Jönsson som är i säljartagen. I år blir det andra året och loppisge-

neralen Arne ”Oskar” Jönsson lovar att det blir ännu fler prylar i år, insläppet 

öppnar 13.00, välkomna!

MARKARYD

ÖRKELLJUNGA

PERSTORP KRISTIANSTAD

SÖSDALA

RONNEBY

YSTADSKURUP

KARLSHAMN

SÖLVESBORGHÄSSLEHOLMHELSINGBORG
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Crouch vs Zlatan 1-0
Den gamle IFK-bekantingen Peter Crouch kan fortfarande. En onsdagskväll i 
vintras gjorde Crouch 1-0 för sitt Stoke mot Everton och vann därmed kväl-
lens kamp mot en annan lång spelare född samma år, Zlatan Ibrahimovic, 
vilken inte lyckades näta för sitt Manchester United, som endast fick 0-0 hem-
ma på Old Trafford mot jumbolaget Hull.
Peter Crouch spelade för IFK Hässleholm våren 2000, 19 år gammal, utlånad 
av Tottenham som tack för att IFK släppt Jon Jönsson till Spurs. Crouch spe-
lade 8 matcher och gjorde 3 mål i IFK-tröjan.

IFK var nominerade till årets idrottsförening i NÖ 
Skåne och blev belönade med tredje pris och 5000 kr. 
Bra ledarskap genom hela föreningen har gett resultat 
och vi är väldigt glada och stolta för det arbete som ligger 
bakom priset. Stort tack till Skåneidrotten och Sparban-
ken Skåne som ser de positiva saker vi jobbar med.

I julas sålde IFK granar utanför Maxi - och alla som köpte gran av IFK del-

tog i ett lotteri där 5 Maxi-presentkort á 1.000 kronor lottades ut. IFK:s granansvarige Rut-

ger Englund delade på lilljulafton ut de fem presentkorten till fem lyckliga vinnare: Johnny 

Nilsson, Jörgen Colliander, Erika Mattisson, Carl Järsberg och Stefan Nilsson. Stort grattis!

Dragningen utfördes av Maxis butikschef Kent Arvidsson och Jessica Nilsson.

IFK:s traditionella vårauktion på Nytorget som arrangerats i över 20 år blir i år långlördagen 29 april. Som vanligt nya prylar skänkta av stadens företag, massor med fynd att göra, nytt i år är att auktionen sker från Hässle Citys scen bakom statyn Våren.
På bilden från förra årets auktion syns utropare Bert Wåhlin assisterad av Lars Lindgren, Urban Jönsson och Nils Larsson. Välkomna!
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PRENAD · BRAVIDA 
Ängdalagatan 16 · 281 33 Hässleholm

0451-70 52 70

kia.com

Alla erbjudanden gcller levererade bilar t.o.m. 30/4 2017 eller sd ldngt lagret rccker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller furetagsavtal och gcller endast lagerbilar. Brcnslefurbrukning blandad kurning Kia Rio 4,8-6,1 l/100 km, CO2-utslcpp 109-140 g/km. 
Testerna cr gjorda enligt EU-kurcykel och miljuklass Euro 6. *Kia Privatleasing: 36 mdn, mdnadskostnader inkl. moms exkl. upplcggnings- och aviavgift. Rurlig rcnta. Max kurstrccka 1500 mil/dr, uvermil debiteras. Sedvanlig kreditpruvning sker. Slitagedelar, uvriga reservdelar 
och ev. tillval frdn kund ingdr inte i priset. Fordonsskatt betalas av kunden. Bilen pd bilden kan vara extrautrustad. Med reservation fur eventuella tryckfel.

Helt nya Kia Rio cr skunare att kura sd strcckan saknar betydelse, rymligare sd att du kan packa ner vad du vill, 
utrustad med Apple CarPlay™ och furberedd fur Android Auto™ sd att du kan cruisa till favoritldten, har pekskcrm 
med Kia connected services sd att du hittar till ncrmaste cafh och sd cr den snyggare, sdklart.

Den cr helt enkelt gjord fur spontanitet. Cr du? Packa ner rep och sele och kur till ncrmsta bergvcgg. 
Eller varfur inte dra till en musikfestival. Lcs mer pd kia.com

Vclkommen till din 
Kia-handlare och 
bekanta dig med 
helt nya Kia Rio.

PRIVATLEASING FRDN 2.586 KR/MDN*

Utrustad med bl.a. eluppvcrmd lcderratt, autobroms inkl. skydd av 
 fotgcngare, 17� aluminiumfclgar, Bluetooth med ruststyrning, luft-
konditionering, farthdllare, ISG (start & stopp), filuvervakningssystem, 
7� navigationssystem med backkamera, parkeringssensorer bak, 
fjcrrstyrt centrallds, murktonade rutor frdn B-stolpen, Android 
AutoTM och Apple CarPlayTM.

LANSERINGSERBJUDANDE FRDN: 145.900 KR

1.25 LAUNCH EDITION REK. CA PRIS FRDN 159.700 KR

Newmanbil AB
HässleholmHässleholm

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



Grillkol/briketter 
2,5kg 

25kr 
Ord.pris 39.90kr


