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IFK firar 110 i tvåan

Efter ett par säsonger i trean är IFK åter i 

tvåan, detta efter en fin fjolårssäsong som 

slutade med serieseger och avancemang, 

en fantastisk prestation av det rekordunga 

laget.

IFK gjorde sexton säsonger i näst högsta se-

rien mellan 1975 och 1998, bäst av lagen från 

nordöstra Skåne. Men sedan 1998 har det va-

rit glesare med framgångarna, bortsett från ett 

div. l-år 2006.

Hur skall det då gå för de gulsvartrandiga 

detta jubileumsår, IFK bildades 1905 och den 

anrika föreningen fyller alltså 110 år i år.

Klart är att IFK inte tillhör favoriterna i alla fall, 

experterna tippar att IFK får se till att överleva 

första året och tippar IFK i de nedre regionerna.

Istället är det premiärmotståndarna FC Ro-

sengård som är seriefavoriter, men skall man 

lyssna på Rosengårds-tränaren Hasse Mat-

tisson så får man se upp med Karlskrona och 

Hässleholms IF.

FC Rosengård har en massa ex-MFF-are i 

laget, Karlskrona har en del gamla Mjällby-spe-

lare och Hässleholms IF har massor med spe-

”IFK har fått åtta nya spelare, av dom är fyra hemvändare”

HÄLSOKOSTBUTIKEN
I Hässleholm  

Första Avenyen 8, 010- 543 38 04

lare som är fostrade i just IFK – Burim Rexhepi 

är den senaste i raden.

IFK inleder med att möta alla dom tre tippa-

de seriefavoriterna redan under de fyra första 

omgångarna och skulle det bli få poäng i dom 

matcherna så ser programmet något lättare ut 

framöver, tycker IFK-tränaren Patrik Lennarts-

son.

Man kan dock konstatera att IFK som en-

dast släppte in 16 mål på 22 matcher i fjol, 

vilket betyder 0,72 inläppta mål per match, så 

har IFK kvar hela den framgångsrika fyrbacks-

linjen Diego Delgado, Niklas Jönsson, Jesper 

Eliasson och Danny Gunnarsson. Och så har 

Linus Svensson återvänt och förstärkt efter ett 

år i Norge.

IFK har fått åtta nya spelare, av dom är fyra 

hemvändare: Linus Svensson, Pontus Björns-

son, Dennis Karlsson och Krenar Ejupi.

I många år har det varit massor med egna 

produkter som flyttats upp i A-truppen, i år är 

det bara två:

• Alexander Nilsson, 17 år, en mycket lovande 

målvakt som i år utmanar om platsen i A-buren.

• Theo Ekström, 15 år, killen som debuterade 

i A-laget som 14-åring och som gjorde mål i 

debuten.

Juniorerna spelar även i år i juniorallsvenskan 

och tvingas till långa resor, de längsta till Os-

karshamn, Jönköping, Värnamo och Varberg.

Pojklagen hävdar sig som vanligt bra, IFK 

har oerhört duktiga ungdomar. Och så vimlar 

det av välutbildade och duktiga tränare i alla 

åldersklasser.

Fjolåret var inte bara en framgångsrik säsong 

vad gäller det sportsliga, även ekonomiskt var 

det ett stort steg framåt när ekonomiansvarige 

Jan Toresson kunde lösa banklånen och där-

med är IFK av med fleråriga skulder.

Premiär i morgon, lördag, mot seriefavori-

terna FC Rosengård, som kommer till Österås 

med massor av sevärda lirare som Valentino 

Lai, Granit Sherifi, Ylli Shabani och Omid Naza-

ri – och inte att förglömma IFK:s många unga, 

duktiga fotbollsspelare.

Välkomna till Österås!

LENNART MÅNSSON
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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.
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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

FYRA HEMVÄNDARE 
IFK har förstärkt med åtta nya 
spelare, varav fyra är spela-
re som kommer tillbaka till 
klubben.

• Linus Svensson, 22, som återvänder hem efter 

ett år i Norge, där han spelade div. l-fotboll för 

Ask. Linus är en tuff mittback som också kan 

spela på mittfältet, Linus är fostrad i IFK.

• Pontus Björnsson, 27, återkommer efter sex 

år i IFK Osby. Pontus är en tuff spelare och till-

för styrka på innermittfältet. Pontus kom till IFK 

som 13-åring, lämnade 21 år gammal, men är 

nu tillbaka.

• Krenar Ejupi, 28, målvakt som stod i IFK i div. 1 

2006, nu drar han åter på sig IFK:s målvaktströ-

ja. Spelade senast i Sölvesborg. Krenar kämpar 

om platsen mellan stolparna med unge Alexan-

der Nilsson och nye Johannes Öhman.

• Dennis Karlsson, 22, forward som kommer 

hem efter ett år i Finja IF och ett år i Hässleholms 

IF. Dennis är fostrad sedan barnsben i IFK och 

återvänder hem till sina kompisar Filip Ranmo 

och Anton Pramberg, som under Dennis borta-

varo har tagit ordinarie plats i IFK:s A-lag.

Ytterligare fyra nya har kommit till IFK efter 

höstens serieseger och avancemang till tvåan:

• Martin Tsilfidis, 21, har i vinter kommit från 

seriekonkurrenten Nosaby, tuff forwards som 

tyvärr varit skadad under försäsongen, men 

Martin är tillbaka lagom till premiären.

• Joel Andersson, 19, ung lovande ytterspringa-

re från div.l-laget Kristianstads FF.

• Robin Persson, 19, ung lovande ytterspring-

are, kommer även han från KFF, men är ur-

språngligen från Sösdala IF.

• Johannes Öhman, 21, målvakt från div. 3-laget 

Storfors i Piteå.

IFK-tränaren Patrik Lennartsson 
välkomnar Martin Tsilfidis

SPORTINTRESSERAD? NU KAN DU FÅ DINA ADIDAS SPORTGLASÖGON 
SLIPADE MED DIN EGEN GLASÖGONSTYRKA!

Återförsäljare

Ett besök hos optikern innebär så mycket mer än att bara få 
hjälp med att välja rätt glas och båge eller prova ut kontakt
linser. Att undersöka synen regelbundet handlar helt enkelt 
om god förebyggande ögonhälsovård.

Hos oss får du kompetens, valfrihet och omtanke.

Erbjudandet gäller april 2013. Kan ej kombineras med övriga rabatter.

Just nu bjuder vi på synundersökningen 
när du köper kompletta glasögon. 

Röingegatan 22  Hässleholm 
0451-851 33  www.klarsynt.se

Frykholmsg. 17 • Hässleholm • 0451-851 33 • www.klarsynt.se
Öppet vard 10-18, lörd 10-13. Drop-in i mån av tid.

Certifierad enligt optikbranschens kvalitetsnorm

Söndagen den 12 april i IFK Hässleholms klubbstuga på Österås!
Gäller alla pojkar födda 2008, 09, 10! Kom när du vill, mellan kl 13.00 och 15.00 

eller kom direkt till träningen. Se lagsidor för träningstider på www.ifkhassleholm.se
Har du frågor så kontakta IFK 0451–893 98 eller Magnus Olsson 0733–374909

FOTBOLLSDAX!  KNATTEINSKRIVNING

Pontus Björnsson

Dennis Karlsson

Krenar Ejupi

Linus Svensson

Frykholmsg. 17 · 0451-851 33 · www.klarsynt.se
Öppet vard 10-18. lörd 10-13
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NYHET!

GRÄNSLÖS
SVÄNGER SOM DU VILL

Gränslös är ett flexibelt och lättmonterat mursystem. Med våra nya radieblock kan 

du ta ut svängarna och skapa rundare former än någonsin tidigare. Med block, 

pelare och murkrön i färgerna grå och grafit väljer du själv vilken utformning du 

vill ha. Det är bara fantasin som sätter gränsen. 

Läs mer på www.finja.se

CORDURA®-
FÖRSTÄRKTA 

BAKFICKOR

ID-KORTSFICKA

CORDURA®-FÖRSTÄRKTA 
KNÄSKYDDSFICKOR

SPIKFICKOR MED
MEJSELFICKOR OCH
VERKTYGSHANKAR

INNERBENSSÖM MED 
3-NÅLSSTICKNING

BENFICKA MED LOCK,
PENNFICKA OCH

TELEFONFICKA

TUMSTOCKSFICKA MED
KNIVHÅLLARE OCH
PENNFICKA

ERBJUDANDET GÄLLER SÅ LÅNGT KAMPANJLAGRET RÄCKER. PRIS EXKL. MOMS.   

499:- 
REK. PRIS 619:-

KAMPANJPRIS

Hlmvägen 28 i Vittsjö

0451-229 00
www.borgsvavgarner.se

ÖPPETTIDER

Mån-Tor: 09.00-16.00
Fre: 09.00-15.00

BUTIKEN ÄR
LADDAD MED
VÅRENS NYA 

STICKGARNER!
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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

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

träffas regelbundet för att dela sina erfarenheter.

Alkoholproblem? Snapphanegruppen
Hantverkaregatan 6 NB

Tel: 0734 - 30 98 28
Mötestider:

Måndag 19.00 Onsdag 19.00
Torsdag 12.00 Lördag 10.00

Parkvillan
Åkaregatan 11
Tel: 0451 - 892 04

Mötestider:
Tisdag 19.00 Fredag 19.00

Söndag 19.00

Rockskola, dans, teater, 
skriva bok, film, språk 

eller digital bildredigering. 

Vad vill du lära?
Besök vår hemsida och 

anmäl dig idag!

www.abfskanenordost.se
0451-49010

Arbetarnas Bildningsförbund

Iris Blommor
Hässleholm

Nytorget 1, 281 38 Hässleholm.  Tel: 0451-102 17
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Helhetslösningar 
för allt ditt avfall
Hässleholm
0451-10045

Kristianstad
044-217800

Profilen KARIM

Karim Al-Asi, 23 år, började spela fotboll i 

IFK redan som liten knatte – men vägen till 

det gulsvartrandiga A-laget blev krokig.

Många trodde nog att Karim, med rysk mam-

ma och palestinsk pappa, gett upp karriären när 

han började jobba för ICA och Svenska Spel, 

ett jobb där Karim kontrollerade butikerna när 

det gäller åldersgränser, så att minderåriga inte 

tillåts spela eller köpa cigaretter, öl och läkeme-

del.

-Det var mycket resande och många hotell-

nätter runt om i södra Sverige, berättar Karim.

Men det var ett jobb där man pensioneras 

vid 21 års ålder!

Och då kom suget på fotboll tillbaka. Karim 

ringde IFK-tränaren Bosse Nilsson och natur-

ligtvis var han välkommen. Bosse har koll på 

alla som kan lira boll...

-Jag visste att Karim skulle klara att komma 

tillbaka trots det långa uppehållet, säger Bosse 

bestämt.

Men det tog tid.

-Efter första träningen var jag helt slut, för-

klarar Karim.

Och faktum är att det tog ett halvår innan Ka-

rim speedade upp, det var i bortamatchen i juni 

2013 mot Laholm, minns Karre, som han kallas 

av kompisarna.

”Karim formligen ’flög’ förbi sin back och skapade massor med målchanser”

Karim formligen ”flög” förbi sin back och 

skapade massor med målchanser, han var så 

het att han var nära bli utvisad.

Sedan var hela hösten som en dröm – för 

både Karim och hela IFK.

Matcherna vanns och IFK klarade kontraktet, 

givetvis efter mål i sista höstmatchen borta mot 

Råå och naturligtvis var det Karim som gjorde 

målet som betydde 1-1 och nytt kontrakt.

Fortsättningen känner ni till: IFK vann serien i 

fjol och Karim var en av IFK:s viktigaste spelare 

och i år spelar IFK åter i tvåan.

Talar ryska
Karim är född i Sverige i december 1991, men 

kunde lika gärna fötts strax utanför Moskva.

-Mamma Elena utbildade sig till civilingenjör 

och 1989 fick hon jobb i Sverige (Ericsson) och 

hamnade i Hässleholm.

Karim, som lärt sig det ryska språket, har 

flera gånger besökt sina släktingar i den ryska 

huvudstaden.

-Dom bor en bit utanför och det tar lång tid 

att ta sig ut dit, det är otroligt mycket trafik och 

lukten är dålig, förklarar Karim, som fascineras 

av Moskva och speciellt då de otroliga byggna-

derna vid Röda Torget.

Karims pappa är läkare och bor i Palestina.

Liten dribbler
Karim skrevs tidigt in i IFK och var en riktig 

dribbler och undertecknad minns en final i Skå-

netrafiken Cup, som arrangerades av IFK, mot 

lokalkonkurrenten Hässleholms IF, där Karim 

och en annan liten lirare, David Skinner, skoja-

de friskt med motståndarna. Båda var lika små 

och lika dribblingssäkra och IFK vann matchen.

-Men så bodde vi på Väster och jag gick i 

samma klass som Tommy Karlssons grabb 

och så hamnade jag hos de gröna ett par år när 

jag var 13, kom tillbaka till IFK som 15-åring 

– och när jag var 17 lockade de grönvita med 

A-lagsspel och jag nappade åter, förklarar Ka-

rim sina tvära hopp mellan klubbarna.

Men det blev ingen lång sejour hos de gröna 

denna gången heller, istället blev det jobb som 

ålderskontrollant efter studenten och ett evigt 

flackande och det gick inte att kombinera med 

fotboll.

Suget kom emellertid tillbaka och sista året 

som resande spelade Karim i Vinslövs IF – och 

formligen öste in mål.

-Jag kom hem och spelade matcherna, men 

hann aldrig träna, berättar Karre.

-Men så fyllde jag 21 – och pensionerades!

-Och då var det naturligt att testa hos min 

moderklubb och det har ju gått bra...

Civilekonom
Samtidigt återupptogs studierna och siktet är 

inställt på civilekonom och då var det inte fel att 

ha fått några års arbetslivserfarenhet.

-Jag utbildar mig inom redovisning och revi-

sion och just idag har vi haft en stor tenta och 

det gick kanonbra, skrattar Karim. Jag har ett 

år kvar innan jag blir kandidat...

-Det är jättebra att kombinera studier med 

fotboll tidsmässigt, kanske blir det svårare när 

man fått jobb, funderar Karim.

Ungt lag
Hur skall det då gå för IFK i år?

-Vi har ett ungt och hungrigt lag och det skall 

säkert gå bra. Försvaret är stabilt och nye Pon-

tus Björnsson har tillfört det unga mittfältet ru-

tin – och framåt gäller det att vi har samma fart 

och fläkt som i fjol.

-Karim är en otroligt bra fotbollsspelare, en 

riktig lirare som kan avgöra många matcher på 

egen hand, omöjlig att få stopp på, berömmer 

IFK-tränaren Patrik Lennartsson.

Profilen Karim Al-Asi blir utan tvekan en av 

IFK:s nyckelspelare 2015!

LENNART MÅNSSON

www.levinsgruppen.se

De ledande mekanik- & elteknikföretagen i region syd

Namn: Karim Al-Asi
Född: 911218
Längd: 180 cm
Vikt: 75 kg
Bor: I Hässleholm
Yrke: Studerande
Bil: Nej
Klubbar: IFK, HIF, Vinslövs IF
Styrkor: Snabbheten, tekniken, 
bra en mot en
Svagheter: Det defensiva,
huvudspelet

Favoritlag: Barcelona
Favoritspelare: Messi
Skräckmotståndare: Niklas 
Jönsson, IFK
Favoritland: Sverige 
och Spanien
Favoritmat: Stark mat
Favoritskådis: Christian Bale
Favoritmusiker: Ingen
Ogillar: Oordning
Tycker om: Familj, vänner, 
sambo
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Stortorget, Box 40,  S-281 21 Hässleholm,
 0451-890 00, info@statt.se, www.statt.se 

Fira Mor!
 Samla hela familjen och ät Mors Dagbrunch 

på Hotell Statt för 195:-/person.
Hotellgäster äter gratis, alla barn tom 12 år 

bor och äter gratis i sällskap med vuxen.
. 

Boendepaket
Mors Dagpaket med besök på Flädergården

och pelargonhuset i Vinslöv.
Lunchsmörgås, dryck samt kaffe och våfflor.

Logi och brunch på Hotell Statt.
Pris från 695:-/person.
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EM+Brafab!
Tillsammans med Brafab har EM tagit fram en kollektion utemöbler 
speciellt anpassade efter det svenska vädret. Välkommen sommar!

EM+Brafab!

Leone har en stomme 
i lackad aluminium 
som inte rostar.

LEONE Utegrupp
Bord 150x90 cm. 
Nonwood/aluminium. 
4 st stapelbara karmstolar. 
Aluminium/textilene.

LEONE
Utegrupp

5.495:–
ORD. PRIS 6.915:–

Spara 
1.420:–

7.495:–
ORD. PRIS 
10.060:–

LEONE & DINO Utegrupp. Bord 200x100 cm. 
6 stolar. Nonwood/aluminium/textilene.

Ljuslyktor
BEACH 99:–
DIAMOND 19:–

3.495:–
ORD. PRIS 

4.580:–

EVITA Fåtölj. 
B 65 cm, H 102 cm. 
Inkl. tåliga dralondynor.

LEONE & DINO 
Utegrupp

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

em.com        Följ oss på Facebook!
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Vi har Hässleholms största utbud av whisky, vin, fatöl och 
flasköl samt ett stort urval av svenska och utländska micro 
bryggeri öl. 

Här finns även ett varierat utbud av alkoholfria alternativ. 
Allt ifrån öl, vin, läsk och drinkar. 
Samt en ny komplett meny med pubmat och Á la carte.  

Varje söndag kl.19:00. 
Quiz med live trubadur!! 
(Sommaruppehåll vecka 25-32) 

Sista torsdagen varje månad. 
Close up magic show!! 
Micke Magi förbryllar er vid borden 
 
För bordsbokning gå in på www.bishopsarms.com/hassleholm 
eller ring 0451-253570 
Följ oss gärna på Facebook: The Bishopsarms Hässleholm 

 
Under April till september har vi också över 100 platser på vår uteservering 
(Inga bordsbokningar utomhus) 

Varmt Välkomna 
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GEMENSAMMA 
PUBLIKFESTER

PEDER LAMM
till Vårauktionen

I år  blir det åter derbyfester på Österås 

idrottsplats!

Och glädjande nog har lagen, IFK och Häss-

leholms IF,  enats om att arrangera derbyn 

tillsammans och detta kom man överens om 

före lottningen, alltså innan man visste vilket 

lag som skulle dra vinstlotten med att få första 

hemmamatchen.

Nu kommer entréavgifterna att delas lika 

mellan föreningarna.

Göinge Bil är återförsäljare för Volvo,  
Renault och Dacia och finns på  

orterna Hässleholm, Osby,  
Markaryd och Älmhult.

Tel. 0451 - 436 00  I  goingebil.se

Göinge Bil är återförsäljare för Volvo,  
Renault och Dacia med anläggningar i  
Hässleholm, Osby, Markaryd och Älmhult.

Peder Lamm 
gästar IFKs
vårauktion
Lör 25/4 Stortorget

10.30  Peder Lamms antikrally,

 Peder värderar era

 antikviteter, 

 ett föremål per person

10.30 Fyndborden öppnar

12.00 Auktionen startar,

 Bert Wåhlin & Peder Lamm

 håller i klubban

Peder Lamm kommer till IFK:s traditionella 

vårauktion på Stortorget långlördagen 25 april.

Peder, känd från SvT:s Antikrundan, kom-

mer att svinga klubban tillsammans med lokale 

auktionsprofilen Bert Wåhlin, men före auktio-

nen kommer Peder att värdera antika föremål.

En och en halv timma före auktionen kör 

Peder ett Antikrally, där hässleholmarna kan få 

sina antika föremål värderade.

-Det brukar vara populärt, som ni sett på TV 

Föreningarnas ordförande, Hasse Bengts-

son och Åke Jönsson, presenterade nyligen 

nyheten på ett Rotary-möte och i församlingen 

fanns många av båda lagens sponsorer, som 

tyckte det var väldigt positivt.

-Hasse och Åke kommunicerade ut signaler 

om att föreningarna kan samarbeta och det är 

väldigt viktigt för framtiden, menar förra kom-

munalrådet Bengt Andersson.

Derbyn spelas 1 maj och 10 augusti.

brukar köerna vara långa, hoppas det blir så 

även i Hässleholm, säger Peder, som tycker 

det skall bli kul att hjälpa IFK med den upp-

skattade vårauktionen som alltid bjuder på 

en massa fina föremål skänkta av företagen i 

Hässleholm med omnejd.

Som vanligt finns också fyndbord, som star-

tar samtidigt med Peder Lamms Vårrally 10.30, 

första föremålet ropas ut 12.00, IFK-auktionen 

bjuder på många fynd.

Två gamla IFKare, Joel Svensson och 
Kristian Eriksson i senaste derbyt i 

olika dräkter, nu spelar båda i grönt.
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Vad kan vara viktigare än att ungdomar får röra på sig och utöva den idrott 
de gillar? Det som många tar för givet är inte alltid möjligt för alla. 

Vi har genom Gräsroten årligen avsatt 50 miljoner till ungdomsidrotten.  
Tack vare våra kunder som anslutit sig till tjänsten, kan vi på Svenska Spel 

varje år dela ut 50 miljoner till de föreningar som de valt ut. 
Det betyder att dessa föreningar t ex kan köpa nya bollar, bygga nytt 

omklädningsrum eller åka på det efterlängtade träningslägret.

Om du är registrerad spelkund hos Svenska Spel kan du också vara med 
och påverka vilka som får dela på pengarna. Anslut dina favoritföreningar 
på svenskaspel.se/grasroten eller hos ditt spelombud så kan du vara med 

och göra skillnad!

Hjälp oss stärka 
ungdomsidrotten 
genom Gräsroten!

Spelar du för mycket? Ring stödlinjen 020-81 91 00.
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PATRIK HOPPAS PÅ MITTENPLACERING

Stor utställning
Länsmansgatan 17

Sösdala

Inte bara

Kakel...
Badrumsinredningar,

Värmegolv, Bubbelkar...

Mer än 40 år
i branschen

borgar för att vi kan
hjälpa till med

kompletta lösningar
till de flesta projekt.

Tel. 0451 - 612 00
www.eurogolv.se

Patrik Lennartsson gör sin andra säsong 

som tränare för IFK Hässleholm, en sä-

song som säkert kommer att bli tuffare än 

debutåret som slutade med en formidabel 

succé.

Patrik tog över slavpiskan tillsammans med 

Daniel Nilsson, men redan efter vårsäsongen 

värvades Daniel till svenska dammästarna FC 

Rosengård.

Debutåret slutade med serieseger och avan-

cemang till div. 11.

-Det var en helt underbar säsong där vi spe-

lade bra, men vi hade också lite flyt som ett bra 

lag skall ha. Och glöm inte att vi endast släppte 

in 16 mål på 22 matcher, vilket betyder 0,72 

insläppta mål per match.

I år har Patrik fått Fredrik Ahlgren som as-

sisterande tränare och dom jobbar bra tillsam-

mans.

-Vi är en bra ledargrupp förutom Fredrik har 

vi Ola Wendel som målvaktstränare, Tommy 

Karlsson och Jörgen Thurn som lagledare och 

vi trivs och har roligt tillsammans.

-Vi bygger en grupp som jobbar för varandra 

och vi gör varandra bra, förklarar Patrik, som 

själv var en tuff back i IFK Hässleholm och se-

dermera i allsvenska Mjällby.

Men tvåan är tuffare?
-Ja, det är vi mycket medvetna om, det går 

mycket snabbare och eftersom vi vill vara ett 

bollförande lag så kommer vi att få betydligt 

mindre tid att behandla bollen, det måste helt 

enkelt gå snabbare, vi måste släppa bollen fort, 

förklarar Patrik.

Och tempot?
-Det tar några matcher att jobba sig in i det hö-

gre tempot, det kommer att ta några matcher, 

men det är viktigt att vi får några poäng i de 

första tuffa kamperna.

Svår inledning?
Ja, vi inleder mot fyra topplag. Först serifavo-

riterna FC Rosengård som var helt suveräna 

i fjol och ledde serien med många poäng när 

plötsligt Höllviken flög förbi. I morgon, lördag, 

kommer Rosengård till Österås.

Sedan är det Asarum borta, andrahandsfa-

voriten Karlskrona hemma och derby mot tred-

jehandsfavoriten Hässleholms IF den 1 maj. Då 

hoppas vi på storpublik på Österås...

Vilka tror du vinner serien?
-Jag har tippat just Rosengård, Karlskrona och 

Hässleholms IF, sedan tror jag även att Prespa 

Birlik och IFK Berga kommer att kämpa i top-

pen.

Hur får man ihop en grupp 
som jobbar för varandra?
-Vi gör mycket tillsammans, i fjol spelade vi 

bowling, arrangerade pokerafton, såg Cham-

pions Leagu tillsammans och i år har vi haft 

crossfitmatch mot Farstorp och så skall vi laga 

mat tillsammans. Detta ger delaktighet och vi 

har kul tillsammans, förklarar Patrik.

Nöjd med träningsmatcherna?
-Nej, vi har haft en strulig försäsong med myck-

et skador, men vi har gjort en del bra insatser 

också, mot Mjällby U19 slarvade vi bort segern 

och mot Kristianstads FF bjöd vi på två mål, 

mot Höganäs spelade vi 0-0 i en tempofylld 

match och där visade vi att vi har ett stark fyr-

backslinje.

Premiärelvan klar?
-Nej, vi har några positioner som vi måste fun-

dera på till lördagens match mot Rosengård. Vi 

kommer fortsätta med 4-3-3 eller om vi kallar 

det 4-2-3-1, men vi är inte låsta i dessa siffer-

kombinationer, vi kommer inte köra det in ab-

surdum, behöver vi förändra så kommer vi att 

göra det.

Målsättning?
-Vi hoppas på en mittenplacering, vi måste ta 

hänsyn till att vi är nykomlingar och att vi har 

ett väldigt ungt lag, troligen seriens yngsta, alla 

spelarna kommer att utvecklas efterhand och 

vi kommer säkert att vara bättre under hösten, 

avslutar Patrik.

LENNART MÅNSSON
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Vi tackar våra
Nätverksmedlemmar

ADIDAS

ALDE INTERNATIONAL

ARNES MOTORTJÄNST

AM TRYCK

BALLINGSLÖV

BERGENDAHLS

BILDBYRÅN

BLOCKET

BMS

CARLSSONS ISOLERING

CITYGROSS

EL LJUSTEKNIK

EOLUS VIND

FASAB

FINJA

FLEXILAST

FOOD4YOU

FÄRG & MILJÖ

GÖINGE BIL

HANDELSBANKEN

HIBAB

HÄSSLEHEM

HÄSSLEHOLM MILJÖ 

ICA KVANTUM

ICA MAXI

INTERSPORT

JSB - JOHN SVENSSON

BYGG AB

LASTBILSCENTRALEN

LEVINS GRUPPEN

LÄNSFÖRSÄKRINGAR

LÄREDA MEKAN

MELLBY GÅRD

MONTICO

NORDEA

NORRA SKÅNE

NORRA SKÅNE OFFSET

PEAB

SE BANKEN

SPARBANKEN GÖINGE

SPARBANKEN SKÅNE

STJERNMÅLERI

STOBY

VINSLÖVS FRITIDSCENTER

Stefan på Fasab
– älskar fotboll och sitt jobb
- Inget jobb är för litet eller för stort för oss. 

Vi rör oss med summor på allt från 500 kro-

nor upp till 25-30 miljoner. Det kan till exem-

pel handla om en liten lagning någonstans. 

Vårt hittills största jobb är den nya tågsta-

tionen i Sösdala, för bortåt 30 miljoner kro-

nor. Anläggningsarbeten på tio-femton mil-

joner förekommer.

Det berättar företagaren och entreprenären 

Stefan Andersson, 43, i Hässleholm, helägare till 

Fasab Mark AB och hälftenägare i Fasab Fast-

ighetsskötsel AB.

Totalt har Fasab nu cirka 50 anställda. Unge-

fär lika många på marksidan som på fastighets-

sidan. Hässleholm och Kristianstad är huvudor-

ter. Runt fem mil bort utgör “gräns.”

Det blir i princip till Perstorp, Klippan, Höör, 

Hörby, Älmhult och lite in i Blekinge, berättar 

Stefan. Just nu jobbar vi i Pukavik i Blekinge.

Under 2014 omsatte Mark 93 miljoner kronor 

och Fastighet 27 miljoner - och kanske kommer 

förstnämnda del att gå över 100 miljoner under 

2015.

- Tja, det vet man inte än, men vi har gott om 

jobb nu. Den milda vintern har varit bra för oss, 

eftersom det har gått att jobba hela tiden. Vi har 

liksom kunnat beta av en del på listan, ler han...

Fasab har skött jobbet med de nya konst-

gräsplanerna på Österås i Hässleholm. Det var 

ett stort arbete, som inte blev lättare av att un-

derlaget överraskade både politiker och tjäns-

temän.

- Jag tycker, att vi nu har en rimlig nivå på 

företagandet, säger Stefan.

- Men det skulle behöva byggas mycket mer. 

Nu! Varför inte investera på allvar just nu? Då 

skulle det bli rejäl fart på hjulen och snurr på 

samhället.

Polissonen Stefan Andersson är en hårt arbe-

tande chef och ägare. Han har ett par arbets-

ledare som räknar på jobb och så får han hjälp 

med administration och annat en dag i veckan. 

Maria Thurban sköter verksamheten på kontoret 

i Kristianstad. Dit ringer många i fastighetsären-

den.

Fasabs jobb inom mark och anläggning riktar 

sig mest mot företag; inte så mycket mot pri-

vatpersoner.

- Vi arbetar också mycket åt stat och kom-

mun. På fjärrvärmesidan har vi avtal med både 

Hässleholm och Kristianstad. Ramavtal finns 

med kommunen här.

- Konkurrensen om jobben blir bara hårdare 

och hårdare. Det gäller allt från mindre arbeten 

upp till vägbyggen, tunnlar, grävjobb och liknan-

de.

- Vårt motto är: “Det är bättre att tjäna  l i t e  

pengar många gånger i stället för att tjäna myck-

et en enda gång”.

- Man ska hela tiden kunna komma tillbaka. 

Kunderna och beställarna måste vara nöjda. Får 

vi kännedom om missnöje eller liknande, så tar 

jag genast tag i detta. Jag åker i så fall ut så 

snabbt jag kan för att prata med folket det gäl-

ler. Ett gott rykte är väldigt viktigt på både mark- 

och fastighetssidan. Lyssna på kunden!

Fasab är ett etablerat företag i bygden. Folk 

vet vad firman står för. De röda bilarna och per-

sonalens röda arbetskläder är viktiga symboler. 

Det ska råda ordning och reda och det ska vara 

enhetligt.

Nästa år fyller Fasab i Hässleholm och Kristi-

anstad 30 år. Mark och anläggning har nu firat 

sina 15 första år och också blivit en etablerad 

del.

BERTIL NILSSON

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

Stefan Andersson, som fyller 43 år lördagen 

den 11 april, är född i Stockholm 1972 men 

kom mycket tidigt till Vinslöv där han vuxit 

upp. Hans far Tonny Andersson är en känd 

man som tidigare varit trafikpolis och sedan 

chef för Skånekriminalens tekniska rotel i 

Kristianstad.

Sonen har spelat fotboll i Vinslöv och Näv-

linge, tränat pojklag i Vinslöv, varit fotbollsdo-

mare på hög nivå - och sponsrar IFK Hässle-

holm sedan flera år.

- För mig är detta helt naturligt, säger Stefan. 

Jag är med i Nätverket runt föreningen. Dessut-

om sponsrar jag andra klubbar i bygden.

- Allt började med att Bo Ahlström var ute och 

sålde annonser till tidningen IFK-aren. Jag nap-

pade på detta och tog en annons.

När han 1999 köpte företaget av Lars Nilsson, 

fanns det fyra personer där. Då slutade Stefan 

som domare, eftersom tiden helt enkelt inte 

längre räckte till.

Han dömde tidigare i tvåan och i Superettan, 

var fjärdedomare i allvenskan, dömde i Gothia 

Cup med mera.

- Jag lärde mig mycket av ett par andra do-

mare från Hässleholm: Martin Ingvarsson och 

Sven Jinert. Det var en härlig tid.

- Ibland kan jag nu fundera över, hur långt jag 

skulle ha kunnat komma som domare, om jag 

hade fortsatt, ler han...

I Nävlinge hade han en tidigare IFK-spelare, 

Christian Örn, som tränare. Det var intressant.

Ibland går företagaren Stefan och tittar på fot-

boll. Det blir gärna IFK Hässleholm eller Hässle-

holms IF. Arsenal är ett favoritlag.

I och med jobbet har Andersson något av 

ständig jour. Tiden räcker inte till för så värst 

mycket annat. Han har nu sambo, två barn och 

två bonusbarn.

- Jag vill verkligen framhålla min sambo, The-

rese Axelsson. Hon står ut med mig och med allt 

jobb. Therese är värd all uppskattning.

BERTIL NILSSON
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Företaget Fasab arbetar ända sedan starten 1986 med fastighetssköt-

sel i Hässleholm och Kristianstad samt i ganska stora närområden ut-

anför dessa tätorter. Sedan slutet av december 1999 utförs även mark-

jobb och anläggningsarbeten inom samma geografiska område.

Stefan Andersson köpte företaget den 1 december 1999. Det var då 

verksamheten utvidgades.

År 2006 delades företaget upp i Fasab Mark AB och Fasab Fastighets-

skötsel AB. Fyra år senare, 2010, gick Fredrik Larsson in som delägare 

i Fasab Fastighetsskötsel AB - och i dag äger han hälften där, medan 

Stefan Andersson äger andra halvan plus hela Fasab Mark AB.

År 2011 bildades även Fasab Fastighets AB.

I dag har Fasab totalt 50 anställda medarbetare. Företaget erbjuder nu 

allt inom fastighetsskötsel samt mark- och anläggningsjobb. Hela hus 

kan skötas - från värme och ventilation till rabatter, häckar, gräsytor, 

grusning, snöröjning med mera. På marksidan har firman många egna 

maskiner. Alla slags mark- och anläggningsjobb - både små och stora 

- står på schemat.

Mark har kontor på Skogslöparvägen i Hässleholm, medan Fastighet 

har lokaler på Björkhemsvägen i Kristianstad. Sedan finns det upplag, 

maskinhall med mera. Verksamheten växer vidare.

 

vindkraft sedan 1990

 

               010-199 88 00                   www.eolusvind.com               Noterat på Nasdaq Stockholm

Sedan den 2 februari 2015 är  
Hässleholmsbaserade Eolus Vind AB 
noterat på Nasdaq Stockholm. 
Från starten som Sveriges första kommersiella vind-
kraftsprojektör 1990 har det varit en fantastisk resa 
med ett bolag som visat vinst varje år. Med nära 480 
uppförda vindkraftverk i Sverige är vi en av de största 
aktörerna i branschen.

Nu finns Eolus på Nasdaq Stockholm!

Vill du veta mera om Eolus 

eller hur du kan investera i 

vindkraft? 

Välkommen att kontakta oss!

   
Katarina Tideman
Säljkoordinator 
  010-199 88 25
katarina.tideman@eolusvind.com

   
Johan Hammarqvist
Kommunikationschef 
  010-199 88 10
johan.hammarqvist@eolusvind.com

Stefan och hans Fasab har byggt de båda 
konstgräsplanerna på Österås idrottsplats.

F
oto: B

ildbyran
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www.wikan.se
sisterpetras@gmail.com • 0451-41078

IPL och Laser
(hårborttagning,behandling av 
kärl och pigment och hudföryngring) från 300 kr
 
Restylane 
hudföryngring/skinbooster från 1800 kr
 /behandling

Läppförstoring/Fillers
under Drop in Torsdagar från 1800 kr
 
CoolShaping/fettfrysning från 3000 kr  /behandling

Ekologisk ansiktsbehandling från 400 kr
 
Restylane Skincare produkter

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)

STYLA DIN VÅRLOOK 
MED GNISTRANDE BLOMMOR

Utforska vår nya vårkollektion. Skapa det 
perfekta smycket för att berätta din unika 
historia på pandora.net.

MED GNISTRANDE BLOMMOR

Utforska vår nya vårkollektion. Skapa det 

Charms från 199:-
Ringar från 399:-

DISCOVER THE NEW 
SPRING COLLECTION



15IFK Hässleholm

Rosengård favoriter i tvåan

S. Kringelvägen  Hässleholm
Tel. 0451- 468 40

Hjulinställningar  •  Balanseringar
Riktning av aluminiumfälgar  •  Service Släp uthyres!

Delbetala genom GE Money Bank!

KVALITETSMAT FRÅN FOOD4YOU

Varför ska du gräva när vi kan skruva?
SKRUVEN SOM ERSÄTTER BETONGPLINTEN
• Ingen grävning och gjutning
• Snabb montering
• Stabilare än betongplint 

• Ingen åverkan på markytan
• Varmförzinkad markskruv
• Vi monterar i hela landet

IFK:s premiärmotståndare FC 

Rosengård från Malmö är serie-

favoriter i div. 11, det blir alltså 

tuffast möjliga motstånd för de 

gulsvartrandiga i premiären på 

Österås idrottsplats i morgon. 

Gamle MFF-stjärnan Hasse Mat-

tisson tränar laget och han har 

massor med namnkunniga och 

meriterade spelare i sitt mång-

kulturella lag.

• Omid Nazari, 24, som är ny från Malmö FF.

• Granit Sherifi, 22, skyttekung 2013, skadad i 

fjol, nu tillbaka.

• Ylli Shabani, 33, MFF-are samtidigt med 

kompisen Markus Rosenberg.

• Valentino Lai, 31, MFF, BoIS – och proffs i 

Italien.

• Alvedin Nezirovac, 27, med meriter från 

Landskrona BoIS.

• Bill Halvorsen, 28, målvakt från Island med 

Superettanmeriter i Värnamo.

-Vi har haft stor omsättning i truppen, 14 ut och 

11 nya spelare in i truppen, men visst vill vi vara 

med i toppen, erkänner Mattisson på telefon 

från Turkiet, där Rosengård finslipar formen på 

ett veckolångt träningsläger.

-Sedan tror jag att Karlskrona och Hässleholms 

IF blir farliga, tillägger Hasse.

Prespa Av övriga lag som kan överraska finns 

Prespa Birlik som har meriterade Bovar Karim, 

31, med meriter från MFF och proffsspel i flera 

länder, värvades av Feyenoorgrd som 16-åring.

Karlskrona Blekingarna var topplag redan i fjol 

och nu kanske fotbollen rider på ishockeyn och 

handbollens framgångar? KAIF har dom gamla 

Mjällby-spelare som Juan Robledo och Eman-

uel Svensson.

Hässleholms IF Här vimlar det av välutbildade 

spelare som fått sin fotbollsutbildning i IFK. En av 

dom är Burim Rexhepi, 28, som återkommit till 

stan efter några år i BW90. Burim tog plats i IF-

K:s A-lag redan som 16-åring. På mittfältet spelar 

ett helt gäng ex-gulsvara; Oskar Olsson, Kristian 

Eriksson och Joel Svensson. De gröna kommer 

med all säkerhet att tillhöra serietoppen.

BW90 Burims lämnade BW90, men laget från 

Bjärsjölagård har ersatt med flera bra spelare 

och kan överraska.

IFK Malmö Klassiska Kanariefåglarna, med 

många allsvenska säsonger, som är tillbaka i 

tvåan blev av med skyttekungen Mohamad Ra-

madan. Hans målspottarkompis Jörgen Nils-

son är kvar och dom vackert gulvitskrudade 

Kamraterna från Malmö kan överraska.

Asarum Blekinge-laget tillhörde toppen i fjol 

och kommer säkert att kriga vidare.

Kvarnby Tränas av rutinerade Nisse Persson 

och är ett lag som alltid bjuder upp till fin fotboll.

Nosaby Kristianstads-laget har en av seriens 

vassaste anfallare i Kalle Rydhög.

IFK Berga Kalmar-laget var topplag redan i fjol 

och kommer säkert att vara med i toppen i år 

också.

Lindsdal Smålänningarna från Kalmar-trakten 

är mycket svårspelade på hemmaplan.

Torn Lunda-laget har ett stabilt div.ll-lag och i år 

har man lånat mittbacken Axel Harletun från IFK.

Österlen En sammanslagning av Skillinge och 

Brantevik som i höstas tog steget upp och som 

spelar sina hemmamatcher på vackert beläg-

na Skillinge idrottsplats ett stenkast från havet. 

Ex-allsvenske tränaren Lars Blixt har två söner 

i laget: Jakob och Oskar Blixt – och så skytte-

kungen Nichlas Schön.

Hans Mattisson, tränare FC Rosengård

Juan Robledo, Karlskrona, f.d. Mjällby

Valentino Lai, FCR Bovar Karim, Prespa Burim Rexhepi, ex-IFKare i HIF

Skyttekungen Jörgen Nilsson, IFK MalmöTel. 0708-50 50 60
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Karim Al-Asi 23 år
Studerande, Egen produkt

Ekrem Dibrani 22 år
Pers. Ass., Egen produkt

R Christiansson 22 år
Lagerarbetare, Mala IF

Dennis Karlsson 21 år
CRM Admin, Egen produkt

Joel Andersson 20 år
Elevass., Kristianstads BOIS

Danny Gunnarsson 23
Installatör, Vittsjö GIK

Jesper Eliasson 25 år
Studerande, Perstorps SK

Robin Persson 20 år
Lagerarbetare, Sösdala IF

Philip Bengtsson 20 år
Studerande, IFK Osby

Inatimi Biotonye 31 år
Arbetssök., FC MAYN Lagos

Theo Ekström 15 år
Studerande, Egen produkt

Pontus Björnsson 27 
Elevassistent, IFK Osby

Niklas Jönsson 21 år
Studerande, Hästveda IF

Edem Hetcheli 19 år
Studerande, Egen produkt

Diego Delgado 24 år
Studerande, IFK Osby

Simon Omari 19 år
Studerande, Hästveda IF

Reservlag Division 1
Måndagen 20/4 19:00 IFK - Höganäs BK

Måndagen 27/4 19:45 Högaborgs BK – IFK

Måndagen 4/5 19:00 IFK- Husie IF

Måndagen 11/5 19:00 Torns IF – IFK

Måndagen18/5 19:00 IFK – FC Rosengård

Bakre raden fr.v.: Niklas Jönsson, Rasmus Christensson, Johannes Öhman, Krenar Ejupi, Alexander Nilsson, Ilir Salja, Filip Ranmo och Robin Svedberg-Roth. 
Mellanraden fr.v.: Fredrik Ahlgren, Ola Wendel, Ekrem Dibrani, Mert Yanev, Pontus Björnsson, Diego Delgado, Patrik Lennartsson, Robin Persson, Martin Tsilfidis, Philip Bengtsson, Inatimi Biotonye, Joel Andersson, Jörgen Thurn och Tommy Karlsson. 

Främre raden fr.v.: Simon Omari, Theo Ekström, Dennis Karlsson, Anton Pramberg, Waxiu Shehu, Danny Gunnarsson, Karim Al-Asi och Linus Svensson.

Måndagen 8/6 19:00 IF Lödde – IFK

Måndagen 15/6 19:00 IFK – GIF Nike

Tisdagen 4/8 19:00 IFK – Högaborgs BK

Måndagen 24/8 19:30 Husie IF – IFK

Måndagen 31/8 19:00 IFK – Torns IF

Måndagen 7/9 19:00 FC Rosengård – IFK

Måndagen 21/9 19:00 Höganäs BK – IFK

Måndagen 28/9 19:00 IFK- IF Lödde

Söndagen 4/10 14:00 GIF Nike – IFK

F
oto: B

ildbyran
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Patrik Lennartsson
Tränare

Filip Ranmo 20 år
Livsnjutare, Egen produkt

Krenar Ejupi 27 år
Behandlingsass., KBI

Linus Svensson 21 år
Lärarassistent, HIF

Iler Salja 22 år
Lagerarbetare, Egen produkt

Fredrik Ahlgren
Tränare

Mert Yanev 19 år
Studerande, Egen produkt

Ola Wendel
Målvaktstränare

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

Alexander Nilsson 18
Studerande, Egen produkt

Martin Tsilfidis 21 år
Säljare, Gärds Köpinge IF

Anton Pramberg 21 år
Skötare, Egen produkt

Jörgen Thurn
Lagledare

Waxiu Shehu 22 år
Studerande, Sibbhults IF

Tommy Karlsson
Lagledare

Johannes Öhman 20
Säljare, Storfors AIK, Piteå

Lördagen 11/4 15:00 IFK - FC Rosengård

Lördagen 18/4 15:00 Asarum – IFK

Lördagen 25/4 15:00 IFK- FK Karlskrona

Fredagen 1/5 18:00 Hässleholms IF – IFK

Lördagen 9/5 16:00 IFK-Lindsdals IF

Onsdagen 13/5 19:00 IFK Malmö – IFK

Söndagen 17/5 15:00 IFK-Prespa Birlik

Söndagen 24/5 15:00 Österlen FF-IFK

Torsdagen 28/5 19:00 IFK-Nosaby IF

Onsdagen 3/6 19:00 Torns IF – IFK

Lördagen 6/6 14:00 IFK Berga – IFK

Lördagen 13/6 15:00 IFK- BW 90

Torsdagen 18/6 19:00 Kvarnby IK – IFK

Torsdagen 25/6 19:00 IFK – Asarum

Lördagen 25/7 14:00 FC Rosengård – IFK

Lördagen 1/8 14:00 FK Karlskrona – IFK

Måndagen 10/8 19:00 IFK- Hässleholms IF

Söndagen 16/8 16:00 Lindsdals IF – IFK

Torsdagen 20/8 19:00 IFK – IFK Malmö

Lördagen 29/8 14:00 Prespa Birlik – IFK

Lördagen 5/9 15:00 IFK – Österlen IF

Torsdagen 10/9 19:00 IFK – Torns IF

Lördagen 19/9 14:00 Nosaby IF – IFK

Lördagen 26/9 15:00 IFK – Kvarnby IK

Söndagen 4/10 16:00 BW 90 – IFK

Lördagen 10/10 14:00 IFK – IFK Berga

Lördagen 4/4 14:00 IFK - Kvarnby IK

Söndagen 19/4 14:00 IFK - IFK Värnamo

Lördagen 2/5 14:00 IFK - BK Olympic

Lördagen 16/5 14:00 IFK - Högaborgs BK 

Lördagen 30/5 14:00 IFK - BK Astrio 

IFK 2015

Bakre raden fr.v.: Niklas Jönsson, Rasmus Christensson, Johannes Öhman, Krenar Ejupi, Alexander Nilsson, Ilir Salja, Filip Ranmo och Robin Svedberg-Roth. 
Mellanraden fr.v.: Fredrik Ahlgren, Ola Wendel, Ekrem Dibrani, Mert Yanev, Pontus Björnsson, Diego Delgado, Patrik Lennartsson, Robin Persson, Martin Tsilfidis, Philip Bengtsson, Inatimi Biotonye, Joel Andersson, Jörgen Thurn och Tommy Karlsson. 

Främre raden fr.v.: Simon Omari, Theo Ekström, Dennis Karlsson, Anton Pramberg, Waxiu Shehu, Danny Gunnarsson, Karim Al-Asi och Linus Svensson.

Söndagen 14/6 14:00 IFK - Oskarshamns AIK 

Söndagen 2/8 14:00 IFK - Jönköpings Södra 

Lördagen 15/8 14:00 IFK - FC Trelleborg 

Söndagen 30/8 14:00 IFK - Varbergs BOIS 

Söndagen 6/9 14:00 IFK - Ängelholms FF 

Söndagen 20/9 14:00 IFK - IS Halmia

Lördagen 3/10 14:00 IFK - Eskilsminne IF 

Söndagen 18/10 14:00 IFK - IF Lödde

Juniorallsvenskan (Hemmamatcherna)
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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!

Yrkeshögskolan Syd
Lärande och praktik i samverkan med arbetslivet

Vi erbjuder följande YH-utbildningar

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

Heltid 400 YH-poäng

• Automationsingenjör

• Byggnadsingenjör 

• Elingenjör - Elkonstruktion

Deltid/distans 200-225 YH-poäng

• Arbetsledare anläggning

• Entreprenör elinstallation med 
 allmän behörighet

• Produktionsledare - husbyggnad
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på scen fr. ca 22.00 på entréplan 

fr. ca. 20.00 på nedre plan

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.

Jk´s Bil & Motor AB

Tel: 0451-80720 • Helsingborgsvägen 13, Hässleholm

Släcker 2:or

AC påfyllning/reparationer

Hjulinställning/Däckbyte/Däckhotell

Reparationer/Service

Chiptrimning

Mekonomen
Bilverkstad

Gäller bilar 5 år och äldre.

Bas-
service 1.395:-

ORD.PRIS 1.895:-

I detta pris ingår max 5 liter helsyntetisk motorolja och oljefilter.
Gäller t.o.m. 2015-06-31

Originaldelar
med 3-års
garanti

 

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.  

MARKARYD

ÖRKELLJUNGA

PERSTORP KRISTIANSTAD

SÖSDALA

RONNEBY

YSTADSKURUP

KARLSHAMN

SÖLVESBORGHÄSSLEHOLMHELSINGBORG

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
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STÖRST
GÅR FÖRST

Vi är idag regionens största leverantör av media/grafiska produktioner och tjänster. Vi kan nu stolt presentera att vi förvärvat 
C4-Media i Kristianstad. Detta för att kunna leda utvecklingen och ”gå först” inom den allt mer växande digitala världen.

foto · hemsidor · broschyrer · foldrar · digitaltryck · förpacknings-
design · marknadsföring · kataloger · roll-ups · brevpapper 
affischer · storutskrifter · bilstripning · variabeltryck 
visitkort  blanketter · tidningar · kuvert · skyltar m.m. 

AMTRYCK.SE C4MEDIA.SE+

 

 

 

     

För barn- och 
ungdomsidrott 
på lika villkor   

  Info:  www.folkpartiet.se                                                Kontakta oss: hassleholm@folkpartiet.se 
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Söndagen den 12 april
i IFK Hässleholms klubbstuga på Österås!

Gäller alla pojkar födda 2008, 09, 10!

Kom när du vill, mellan kl 13.00 och 15.00 eller kom direkt till 
träningen. Se lagsidor för träningstider på www.ifkhassleholm.se

Har du frågor så kontakta IFK 0451–893 98
eller Magnus Olsson 0733–374909

FOTBOLLSDAX!
KNATTEINSKRIVNING

SAND & VATTENBLÄST AB

F
oto: B
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SPORTLOVSCUPEN!
IFK arrangerade Sportlovscupen i vackra Qpoolen för 21:a året i följd och det var 70 lag 
som ställde upp och dom representerade 24 av kommunens skolor. Det var full fart från 
morgon till kväll och ena läktaren fylldes med föräldrar och det var väldigt många 
mormor och farfar på plats. Gamla IFK-are bemannade den välsorterade kiosken.

advokat Jan-Åke Engvall • 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

F
oto: B

ildbyran



23IFK Hässleholm

JUNIORERNA
Juniorerna spelar även i år i juniorallsvenskan och i år är killarna mer jämngamla med mot-
ståndarna så det kommer säkert att gå bättre i år, även om premiären förlorades mot Kvarnby 
med 1-2. Precis som i fjol är det jättelånga resor till bortamatcherna, de längsta går till Jönkö-
ping, Oskarshamn, Varberg och Värnamo. Laget tränas av Hans Dahlberg och Jocke Osberg.

Kerim Belic

Hamed Rahimi

Albin Rydell

Malte Nilsson

Burhan Idrizi
nickar till

F
oto: B
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En bank för dig 
– hela livet

NITTIONIORNA
Pojkar födda 1999 fick en fin start på säsongen när man gick vidare i DM genom att besegra 
Kristianstads FF med 3-2 på Österås konstgräs. När det gäller seriespel så kommer nolltvåorna 
att spela i juniorlag 2 och på så sätt möta lite äldre motstånd, vilket är utvecklande. Ledare för 
pojkarna är Ola Wendel och Fredrik Ulfvik.

Sonny Andersson Isak Rosberg

Marcel Ali kämpar mot Kristianstads FF-försvaret.Villiam Christiansson

Albin Persson

F
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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!

NOLLTVÅORNA
Pojkar födda 2002 är en jättestor grupp med 30 pojkar och är särdeles framgångsrika, i fjol 
spelade ett lag i 9-manna i P01-serien och precis som i 7-mannaserien vann man. I år startar 
de för första gången i 11-manna och ett lag i 9-manna. Inomhus blev de både etta och tvåa i 
NSK-cupen, vann i Kristianstad Arena Cup med 72 lag, plus ett antal framgångar i andra cuper. 

Ali Tamimi

Jacob Holmberg

Fida Haidari

Elias Karimi och Teo Helm Ali Tamimi

F
oto: B
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INOMHUSFOTBOLL
IFK var väldigt framgångsrika under inomhus-säsongen och nådde som vanligt stora fram-
gångar i Norra Skåne-cupen där juniorerna vann finalen och där 02:ornas båda lag möttes i 
finalen, vidare blev det andraplatser för såväl seniorerna som 00:orna och 03:orna.
02:orna spelade flest cuper och vann förutom Nsk-cupen även Arena Cup, Glentons Cup, Lilla 
Skånecupen, Snapphanecupen, blev tvåa i Team Sportia Cup, Viridis Cup, Lucia-cupen och 
trea i Butiksupport och Södra-cupen i Växjö.

Simoon Sandqvist tittar långt efter bollen

Armin Culum lämnar motståndarna bakom sig

Simon Johansson räddar liggande Kalle Olsson och Simon Sandqvist i närkamp

F
oto: B
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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

Tisdag 19.00 Fredag 19.00
Söndag 19.00

BYGGNADSBESKRIVNING
GRUND: Plintgrund, väggar bildar grund, 300 mm isolering och
100 mm sprickarmerat betonggolv U-värde: 0,11 kw/kvm.
Väggar: 75 mm betong, 320 mm cellplast, 45 mm stålreglar med     
45 mm mineralull, 12,5 mm Fibergips (brand-, ljud och våtrums-
skiva). U-värde: 0,09 kw/kvm.

Tak:  440 mm + 220 mm krysslagd bärande stomme, 620 
mm lösull, luftspalt och råspont, papp och cementtakpannor                               
U-värde: 0,06 kw/kvm.
Plåt: Plåtbeslagning av aluzink.
Fönster: Komposit, U-värde: 0,8 kw/kvm med marmorbänkar.
Rumshöjd: 2,40 – 4,60 m
Uppvärmning: Frånluftsvärmepump – vattenburen golvvärme.

Övrigt: Kök: släta ekluckor med rostfria maskiner.
Bad/WC: Helkaklade med Aspen badinredning.
Golv: Klinker i våtrum, entré och kök.
Khärs 3-stavig ekparkett i övrigt.
Bredband genom Telia.

Boka tid för enskild visning.

 (Gamla Bestotomten)
NYBYGGT MED EN AV MARKNADENS LÄGSTA BOENDEKOSTNAD (FÖR NYPRODUCERAT)

KALKYL VID KÖP:
Pris fullt färdigt enligt visningshus 
(tomt, anslutningsavgifter, stenläggning, färdig 
gräsmatta fiberkabel mm.)
Vid kontantinsats 15 % blir månadskostnaden 
efter ränteavdrag: ca 4 100:-
Då ingår räntor, värme, varmvatten, hushållsel 
och de kommunala avgifterna för vatten, avlopp 
och sophämtning
 
Nu kan du/ni även hyra bostaden.

Stjärnfallsvägen 1 · 281 43 Hässleholm
Tel 0451-38 19 70 · www.kakel.nu
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VVS
KN

Ingenjörer AB

90

Röingegatan 29·  www.gummiroth.se

Enhörningsvägen 8 Hässleholm
Tel. 415 84, 892 54 • Telefax 0451-894 44

Byggnads- och Ventilationsplåtslageri

Battericentralen
Tel. 0451 / 109 16 • Väpnaregatan 4 • 281 52 Hässleholm

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.

Helsingborgsvägen 12, Hässleholm
Telefon 0451- 812 55

www.sagmotor.se
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 Svedjemarksgatan 4, Hässleholm 
0451-38 78 78, peter@edforsbil.se

www.edforsbil.se

– Vi köper in bilar kontant och löser ev. restskuld

Välkommen till oss!
– Vi säljer bra begagnade bilar till bra priser och 
hjälper gärna er med en förmånlig finansiering.

Edfors Bil

   HÄSSLEHOLM - TYRINGE  
VINSLÖV-ÖNNESTAD

044-85300, 0451-381870 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

!

IFKaren April 2015.indd   1 2015-03-30   16:02:52

 Då är Sparbanken Skåne ett bra val.  

Som kund är du med och bidrar till att 

utveckla samhället, förverkliga idéer och 

hjälpa människor att växa. Genom att låta 

delar av vinsten gå till lokala projekt inom 

idrott, kultur, utbildning och näringsliv bidrar  

vi till att skapa framtidstro där du bor. 

Välkommen in till hela Skånes sparbank.

Läs mer om oss på sparbankenskane.se

Dags att ge 
tillbaka?
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Detta har hänt

Ängelholm
IFK-målvakten Calle Lindell provtränare med Superettanlaget Ängelholms FF under 2014 och tränarparet Jocke Persson och Magnus ”Mål-Arvid” Arvidsson, gamle IFK-skyttekungen, blev imponerade av vad dom såg, i år ingår Calle i ÄFF-truppen som nyss kommit hem från träningsläger i Turkiet. Calle och Oscar Berglund slåss om målvaktströjan.

NSK-pokalen

I början av januari tilldelades 

IFK Norra Skåne-pokalen för 

sina insatser 2014, som kulmi-

nerade med serieseger. Ordfö-

randen Åke Jönsson hämtade 

priset tillsammans med träna-

ren Patrik Lennartsson samt 

spelarna Karim Al-Asi och 

Philip Bengtsson som får en 

kram av NSK-sportens Marika 

Höghäll.

Gödning
Som traditionen bjuder körde IFK ut gödning och jord till hugade villaägare sista helgen i mars, tyvärr bjöd vädergudarna på regn hela dagen, men det skall ju regna när gödningen skall strös ut.

Ta med en kompis
Den uppmaningen kom speakern med i Superettanmatchen Äng-
elholm-Assyriska när det endast var knappt 700 som bänkat sig på 
Änglavallen. Nu hoppas man på det dubbla i nästa match.

Edem i Vinslöv

Vår lovande Edem Hetcheli jobbar som konduktör på SJ och 

jobbar obekväma arbetstider och kan inte träna ordentligt, då 

väljer konduktör Edem att spela i Vinslöv under våren.

Det här ingår i ditt medlemskap när du börjar hos Actic:

• Träning med instruktör som visar hur du tränar effektivt och säkert.

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

• Varierat utbud av gruppträning! För mer info se actic.se

• Löpande uppföljning och nytt program när det är dags att lyfta   
träningen till en ny nivå.

Hos oss är det enkelt att komma igång och vi som jobbar här delar 
gärna med oss av tips och inspiration. 

Kom in så visar vi hur vi kan hjälpa dig att nå dina mål.

Actic Hässleholm · Östra Hagagatan 2 · 045-126 82 21 · actic.se · facebook.com/acticsverige

KOM I GÅNG MED ACTIC
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 IFK medlemmar
159:-/mån. 

Ord. 239:-/mån

Företaget med Resurser

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

Vi har nu den stora glädjen att 
presentera Actics webshop
Köp dina nya träningskläder 
på actic.se
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31IFK Hässleholm

Gäller endast Elgiganten Hässleholm så långt lagret räcker, 
dock längst t o m 12/4-2015. Max en av varje annonsvara 
per kund. Viss leveranstid kan förekomma. HÄSSLEHOLM
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6190 2649 
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Sonos Play:1
• Djupt, kristallklart HiFi-ljud
• Kompakt och överraskande kraftfull
• Pris avser 1 st

PLAY1BK/PLAY1WH

Sonos Play:1
• Djupgående HiFi-ljud
• Seriös styrka som fyller rummet
• Pris avser 1 st

PLAY3BK/PLAY3WH

Sonos Play:5
• Den ultimata allt-i-ett-högtalaren 

med djupt och fylligt HiFi-ljud
• Finns även i vit fi nish
• Pris avser 1 st

PLAY5BK/PLAY5WH

Sonos Playbar
• Ljudlimpan för musikälskare 
• Pris avser 1 st

PLAYBARBK
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Newmanbil AB
HässleholmHässleholm

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

ÄR OPEL SOM DU TROR?

Opel Astra 

fr. 
  kr

Nya Opel Corsa

fr. 

 kr

opel.se

Astra: Bränsleförbrukning blandad körning x-x l/100 km. CO2 utsläpp blandad körning x-x g/km. Corsa: Bränsleförbrukning blandad körning x-x l/100 km. CO2 utsläpp blandad körning x-x g/km. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade.  

ASTRA OCH CORSA

ASTRA
”Vinnare i uthållighetstest på 10 000 mil”

Tyska Auto Motor & Sport 2013

NYA CORSA
”Bästa bilköp i Europa”

2015 Autobest Award

Det händer en hel del på Opel. Samtidigt som vi lanserar nya modeller i ett galet tempo lämnar vi gamla fördomar bakom 
oss. Vi verkar överraska både motorjournalister och provkörare runt om i hela Europa. 
Utmana dina fördomar och boka in en provkörning. Vem vet, nya Opel är kanske inte vad du tror.

159 900
129 900



89900kr

Lägsta energiförbrukningen

Spabad
› 3 jetpak

› 1 lounge, 6 sittplatser

› Vattenvolym 1151 liter

› Flerfärgad LED-belysning

› Ozonator      

› Färg: vit insida/grå utsida

R6L

Ord. pris 115 900kr

VARDAGAR 9-18 LÖRDAGAR 10-14

Gasolgrill
› Fyra brännare 
  inkl. kokplatta  

TRIUMPH-2

När du 
behöver hjälp 

på vägen.

14995kr

Elcykel
› Gör det enkelt för dig att klara
   motionen i vardagen!

TORINO

5995kr

SPATULA I
METALL INGÅR! 

Värde 199kr

SPATULA I

RE 129 

Högtryckstvätt
› Utmärkt rengöringseffekt och 
maximal komfort. 
› Topputrustad

Ord. pris 3790kr

3190kr

VARDAGAR 9-18 LÖRDAGAR 10-14

14995

OKVÄGEN 6, HÄSSLEHOLM | 0451-38 85 00 
WWW.STOBY.SE |        FACEBOOK.COM/STOBYMALERI

Garageport
& Ytterdörr

1928 Vipport

Vide ytterdörr

19995kr
› Inkl. montering (inom 3 mils radie från Hlm) efter ROT-avdrag.    

PAKET-
PRIS!

Garageport
& Ytterdörr
› Inkl. montering 

Gäller t.o.m. 30/6 2015

Du kan välja 
till elmotor!

379kr/m2

Terrassgolv

› Bambufri komposit av trä och 
  återvunnen plast

› Vändbar pro� l - en småräf� ad 
  och en borstad sida

› 22x146 mm. Längd: 3,60m.

Inkl. montageclips

25

Bermuda gräsmatta
Perfekt för uteplatsen, balkongen eller 
förtältet. Finns i � era olika bredder och 
färger (varav vissa är beställningsvaror).

99kr/m2

Ta hand om din terrass! 
På Stoby har vi olika träskydd och lasyrer för att göra 
din terrass mer hållbar. Kom in så berättar vi mer! 

Demidekkare laserar gärna.
MEN INTE SÅ OFTA.
Demidekkare laserar gärna.
MEN INTE SÅ OFTA.

BLI EN DEMIDEKKARE DU OCKSÅ

DEMIDEKK TERRASSLASYR 
– Vackra utomhusgolv som håller färgen

Nu fi nns Demidekk Terrasslasyr som gör livet på uteplatsen lite enklare. 
Lasyren är speciellt utvecklad för tryckimpregnerat trä och skandinaviska 
väderförhållanden. Demidekk Terrasslasyr är baserad på alkydolja och 
ger uteplatsen en hållbar kulör och ett effektivt skydd mot fukt, sprick-
bildningar, gråning och skadlig ljusnedbrytning.

Välj Demidekk Terrasslasyr när du vill ha den perfekta uteplatsen, som 
inte kräver så mycket underhåll och som håller sig lika fi n år efter år. 

Vill du veta mer om hur du bäst behandlar din terrass, besök 
din Jotun-handlare eller www.jotun.se.

Autoclip
Njut av naturen, umgås med nära och kära, stick 
iväg på semester! Stigas robotklippare tar hand 
om gräsmattan på egen hand, med ett enastående 
resultat. Besök oss för mer information! 

524 S

2990kr

TQ285 Resegrill
› 10 års garantisystem
› Dubbla rostfria brännare, 
  JETFIRE-tändning
› Fälls enkelt ihop 

› Dubbla rostfria brännare, 

Marlin 5
› Förstaklassig prestanda
   och oslagbar åkkänsla.

7195kr
Ord. pris 7995kr

Elit
› När du inte vill 
  kröka rygg på en 
  racer men ändå 
  kunna cykla fort!
› 7 växlar

› Förstaklassig prestanda
   och oslagbar åkkänsla.

3995kr

START-
PAKET INGÅR!

Värde 765kr

VACKERT 
SILVERGRÅTT 

TRÄ

Standard

Jotun blue

Black and white


