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Det är uppåt värre i IFK inför fotbollssäsongen 2009, det mesta är positivt och segern i 

Svenska cupen mot Superettanlaget Falkenbergs FF var en injektionsspruta som lyfter det 

unga laget.
Anledningarna till optimismen är många:

• IFK fick allsvenskt motstånd i Svenska cupen, klassiska Djurgårdens IF kommer till 

Österås söndagen den 26 april klockan 17.00, alltså bäddat för en riktig publikfest.

• Seriens längsta anfallspar, två unga talanger, SIMON LARSSON, 21 år och 195 cm 

lång och FILIP THURN, 20 år och 199 cm i strumplästen. Simon har formligen öst in 

mål i de tidiga vårmatcherna och Filip har visat upp ett spel som bådar gott.

• Nästan alla spelare, inklusive målvakten JOEL RINGSTRÖM och de tre rutinerade 

mittbackarna PETER OLSSON, FREDRIK HÄGGLUND och BOBBY ALM 

NILSSON valde trots dramatisk lönesänkning att stanna.

• Fjorårets stora utropstecken BURIM REXHEPI har också skrivit på nytt kontrakt 

och var suverän mot Falkenberg i cupen

• Veteranen DANIEL DE STEFANO har gått ner en massa kilo och närmar sig stor-

formen.
• Ett helt koppel ungdomar slåss om de återstående A-lagsplatserna, JOEL SVENS-

SON, JESPER BERTILSSON och DANIEL ENGEL är nya i A-truppen.

• Och sist men inte minst, sydafrikanen MAY MAHLANGU återkommer i IFK-dressen 

och det kan vi tacka HIF-tränaren Bosse Nilsson för. Bosse gör bedömningen att May 

spelar allsvenskt med Helsingborgs IF 2010 eller 2011.

I år råder det inget tvivel om att tränarduon DANIEL NILSSON och AFFE JÖNS-

SON siktar på serieseger även om dom är medvetna om att Lunds BK kommer att bli en 

mycket svår konkurrent om div.l-platsen.

• Finanskrisen slår naturligtvis även mot idrotten och IFK har liksom andra föreningar 

känt av densamma och därför var det helt nödvändigt att genomföra lönesänkningar för att 

föreningen skulle överleva. Vi är naturligtvis mycket tacksamma att spelare och tränare har 

förstått detta, alla har fått kännbara lönesänkningar och nu läser vi dagligen om dramatis-

ka lönesänkningar i många andra föreningar, senast var det hockeyklubben Kristianstads 

IK som halverade sina lönekostnader.

• På ungdomssidan har IFK haft stora framgångar denna vinter.

I Göingecupen dominerade IFK genom att vinna alla finaler för pojkar 14, 15 och 16 år 

– och i åldersklasserna därunder har IFK som policy att inte toppa, i vissa åldersklasser 

ställer IFK upp med fyra-fem lag som alla är ungefär lika bra och därför nås inte fram-

gångar i dessa åldersklasser.

• Någon damfotboll eller flickfotboll kommer IFK inte att bedriva längre, det verksamhet 

bedrivs numera i FC Hessleholm, en sammanslagning mellan IFK och Hässleholms IF 

och där de två konkurrentklubbarna nu avsäger sig möjligheten att bedriva verksamhet för 

damer och flickor och sammanslagningen har kommit till av den enkla anledning att det inte 

finns underlag för två föreningar på flicksidan. Vi önskar FC Hässleholm lycka till.

• Cup Syd kommer att genomföras på Österås idrottsplats traditionsenligt och det sker 

genom 11-mannafotboll i maj och 7-manna i juni. Tråkigt att 10.000 besökare skall behöva 

se löparbanorna på Österås ännu ett år, gröna och vanvårdade är de ingen bra PR för 

Hässleholms kommun.

• IFK:s årligen återkommande vårauktion på Stortorget går av stapeln nästkommande 

lördag 25 april, då Hessle-City genomför en av sina långlördagar med extra mycket folk i 

sta´n och auktionsutropare i år är gamle storbacken Bert Wåhlin.

LENNART MÅNSSON

Allsvenskt motstånd

Burim Rexhepi jublar efter att ha avgjort mot superettanlaget Falkenberg, nu 
väntar allsvenska Djurgården söndagen den 26 april klockan 17.00.

Foto: Bildbyrån

MÖBLERA
Helsingborgsv. 8 (vid mekonomen) Hässleholm • 0451-140 81

Öppet: vard 11-18, lörd & sönd 11-15

HÄLSOKOSTBUTIKERNA
I Hässleholm, 

Första Avenyen 8, 0451-104 75
Vattugatan 10, 0451-416 00 

DU INTE BEHÖVER ÅNGRA
mivitotal.com

MIVITOTAL – ett kraftfullt kosttillskott med mer än 100 olika ämnen.

Finns i din hälsokostbutik.
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ETT BESLUT

  
Ring för bokning: 0451-126 80

Välkommen! Mattias & Niklas med personal

Fira påsk hos oss!

60-tals 
afton

Vi har öppet alla dagar!

www.farozon.se

LÖRDAG 25 APRIL. Kl 19.00
On stage kl 21

One night Band
Rolf Höst  Henrik henriksson  Lina Holmberg  Leif Holmberg

Matbuffé & musik: 200:-
Barbiljett inkl- 1 glas vin/öl: 100:-  
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Väpnaregatan 25, Hässleholm. Tel: 0451-38 48 50. www.bms.nu. info@bms.nu

 En bra start för 

ett gott hantverk!

Högtryckstvätt
Alto 140 2-9 140bar

1.995:-
inkl.moms

Fyll på Din gasbehållare! Prisex. 289:-*
inkl. moms P11 tub. * Gäller vid byte.

Kallt och rått blir
varmt och mysigt!

Primagaz inkl. fylld gasolfl aska PK10

NU: 4.500:- (5.500:-) I denna terassvärmare har vi 
förenat ett bra pris med snygg, modern design och mycket bra 
effekt. Vad mer kan man önska? Höjd 2.280 mm, refl ektor-
diameter 820 mm, max 12 kW. Levereras med slang och 
heltäckande väderskydd.

CosyPolo inkl. fylld gasolfl aska PK10

NU: 3.850:- (4.650:-) Perfekt 
terassvärmare för altaner, inglasade uterum med 
takhöjd som gör det omöjligt att få in en stor 
terassvärmare.
Reglerbar effekt mellan 3-6 kW. Värmesprid-
ning Ø 5 m. Försedd med hjul, slang, samt 
väderskydd och reduceringsventil. Mått 1.150 
x 385 mm.

4

Nu på PMR!
För mer info om priser och abonnemang: 
- välkommen till närmaste PMR-butik.

Mäster Bonggatan 4,  Kristianstad  Tel 044-28 58 00 • Åsvägen / Kristianstadsvägen Hässleholm  Tel 0451-38 19 00 
Öppet: Mån - fre  9.00 - 17.30 • www.pmr-telecenter.se
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PMR har den.

Nu till paketpris 469 kr/mån i 24 månader.
I priset ingår samtal för 299 kr i månaden

och fri turbo 3G-surf i Sverige. 
För mer abonnemangsinfo: 

Välkommen till PMR:s butiker.

Stoby har lösningen för alla rum!

Låt dig inspireras...
i butiken som erbjuder en unik bredd 
av produkter och tjänster. När du skall 
renovera badrummet, lägga nytt golv, 
byta kök eller måla huset ger vi dig idé, 
kunskap och kvalité. 

Gör du inte arbetet själv erbjuder vi dig 
en komplett lösning tillsammans med 
våra skickliga hantverkare. 
Ring, maila eller besök 
oss för offertförfrågan. 

Rotavdrag! 
Ta chansen nu att förverkliga alla dina om-
byggnadsdrömmar! Utnyttja Rotavdraget!
Kontakta oss på Stoby. För mer info, gå in 
på www.skatteverket.se

våra skickliga hantverkare. 

  www.stoby.se

Okvägen 6 • Hässleholm • Telefon 0451-38 85 00 
Vi har öppet: Måndag - fredag 9-18 och lördag 9-14
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Vi har lägenheter i 
Hässleholm, Bjärnum, 

Vittsjö, Tyringe,  
Vinslöv och Sösdala.

Ring för mer info.
Tel. 0451-38 46 40

– Butiker i butiken –
Stortorget Hässleholm 

Tel. 0451 - 38 43 00
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Battericentralen
Tel. 0451 / 109 16 • Väpnaregatan 4 • 281 52 Hässleholm

Finjagatan 22 Hässleholm, 0451-135 11, 817 10

Allt i plåt och ventilation
Etablerat 1964

0451-158 53 • HÄSSLEHOLM

Zuperbowl
i Hässleholm

Välkommen till den nya bowlighallen Zuperbowl med 
fullständiga rättigheter.

Tel. 0451-70 54 70 • www.zuperbowl.info

Telefon: 0451 - 38 38 80

JN Autosport
Bilförsäljning • Bilverkstad • Däck • Däckhotell

Ansluten till Mekonomen
Kaptensgatan 25 Hässleholm

Tel. 0451-896 72 www.jn-autosport.com

Bil- & Husvagnsservice
Köper • Säljer • Förmedlar

begagnade bilar
Stjärnfallsvägen 1.          281 43 Hässleholm

Tel. 0451-132 05

Långlördag 28/4

10–16

Allt inom mark & stenarbete
Ni ringer - Vi fixar! 0734-299 298 • 044-814 54
Gamla Skoglösavägen 9814, 291 93 Önnestad

www.transportledet.se
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Söndag  19/4  17:00 IFK Hässleholm - Lilla Torg FF 
Lördag  25/4  15:00 Lunds BK - IFK Hässleholm 
Måndag 4/5  19:00 IFK Hässleholm - IFÖ Bromölla IF
Lördag 9/5  15:00 Lindsdals IF - IFK Hässleholm 
Söndag 17/5  17:00 IFK Hässleholm - Karlskrona AIF 
Lördag 23/53  15:00 GIF Nike - IFK Hässleholm 
Söndag 31/5  17:00 IFK Hässleholm - IFK Klagshamn 
Söndag 7/6  17:00 Ljungby IF - IFK Hässleholm 

Lördag 13/6  15:00 Nybro IF - IFK Hässleholm 
Torsdag 18/6  19:00 IFK Hässleholm - IFK Malmö FK 
Lördag 27/6  16:00 Höllvikens GIF - IFK Hässleholm 
Söndag 28/7  19:00 IFK Hässleholm - Höllvikens GIF 
Lördag 1/8  15:00 IFK Malmö FK - IFK Hässleholm 
Lördag 8/8  15:00 IFK Hässleholm - Nybro IF 
Torsdag 13/8  19:00 IFK Hässleholm - Ljungby IF 
Lördag 22/8  15:00 IFK Klagshamn - IFK Hässleholm 

Söndag 30/8  17:00 IFK Hässleholm - GIF Nike 
Söndag 6/9  16:00 Karlskrona AIF - IFK Hässleholm 
Söndag 13/9  17:00 IFK Hässleholm - Lindsdals IF 
Lördag 19/9  15:00 IFÖ Bromölla IF - IFK Hässleholm 
Söndag 27/9  17:00 IFK Hässleholm - Lunds BK 
Lördag 3/10  15:00 Lilla Torg FF - IFK Hässleholm

VÄLKOMNA TILL ÖSTERÅS IDROTTSPLATS

IFK Hässleholm 2009

Bobby Alm Nilsson
27 år, Maskinoperatör 

2005 från Perstorp

Johan Birgersson
20 år, Studerande

2006 från Önnestad

Kalle Olsson
19 år, Brevbärare
2003 från Vittsjö

Burim Rexhepi
23 år, Lagerarbetare

Egen produkt

Daniel De Stefano
29 år, Butikssäljare

1995 från Sösdala IF

Pontus Björnsson
21 år, Försäljare
2004 från Osby

Joel Ringström
27 år, Brevbärare

2005 från Malmö FF

David Adolfsson
21 år, Lagerarbetare
2003 från Perstorp

Martin Olsson
19 år, Studerande

Egen produkt

Binjam Semere
24 år, Säljare

2007 fr. Oskarshamn

Oskar Olsson
22 år, Lagerarbetare

2003 från Röke

Anton Svensson
20 år,  Lagerarbetare

2003 från Perstorp

Pontus Lindell
19 år, Studerande

2006 från Bjärnum

Peter Olsson
26 år, Elektriker

Egen produkt

Joel Svensson
19 år, Studerande

2006 från HIF/Finja

Fisnik Alaj
24 år, Byggarbetare

2008 från Höör

Simon Larsson
21 år, Studerande

Egen produkt

Bakre raden fr.v.: Rickard Svensson, tränare, Burim Rexhepi, David Adolfsson, Christoffer Olsson, Filip Thurn, Simon Larsson, Binjam Semere, Peter Olsson, Mikael Bertogli, sjukgymnast. Mellanraden 
fr.v.: Benny Johansson, målvaktstränare, Martin Olsson, Jesper Bertilsson, Daniel Engel, Daniel De Stefano, Bengt-Olof Jönsson, lagledare, Joel Svensson, Pontus Lindell, Pontus Björnsson, Michael Rein-
holdt, hjälptränare. Främre raden fr.v.: Alf Jönsson, tränare, Johan Birgersson, David Hansson, kalle Olsson, Bobby Alm Nilsson, Joel Ringström, Oskar Olsson, Anton Svensson, Daniel Nilsson, tränare. 

Jesper Bertilsson
19 år, Studerande

2006 från HIF/Röke

Daniel Engel
18 år, Studerande

2009 från HIF

Fredrik Hägglund
26 år, Civilekonom

2008 fr. Friska Viljor

May Mahlangu
18 år, Fotbollsspelare
2008 från Helsingborg

Christoffer Olsson
19 år, Studerande

Egen produkt

Filip Thurn
20 år, Lärarevik.
2004 från Vittsjö
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Det var stor cupdramatik på Österås i förra veckan när IFK 
slog ut Superettanlaget Falkenbergs FF i Svenska cupen, efter 
full tid och förlängning.stod det 2-2.
IFK vann sedan straffdramat efter räddningar av Joel Ring-
ström och tre säkra straffmål av Filip Thurn, Fredrik Hägglund 
och Burim Rexhepi och nu stundar allsvenskt motstånd.
IFK uppträdde stabilt hela matchen och stod upp mot de sta-
bila och ordinarie Falkenberg.
Men det var Falkenberg som tog ledningen och IFK kvitterade 
på straff sedan Simon Larsson gjorts ner � och Filip Thurn 
stegade fram och visade sig vara en hur säker straffexekutor 
som helst.
I andra halvlek tog ex-allsvenske Robin Ganemyr tag i Filip 
Thurns tröja och drog ner den 2 m långa IFK-anfallaren och 
trots att domaren stod bra till valde han att inte blåsa frispark  
- och istället stack Falkenberg upp i en kontring och tio sekun-
der senare fick hallänningarna straff och så stod det 1-2. 
Nu tog IFK över helt och i slutminuten kvitterade Burim Rex-
hepi med ett underbart skott.
Förlängningen blev mållös och sedan var det dags för den 
dramatiska straffläggningen:

• Falkenberg tog ledningen, Joel Ringström var väldigt nära 
att rädda.
• IFK kvitterade, åter var det Filip Thurn, nu bytte han hörn 
och lurade målvakten åt andra hållet precis som vid straffen 
under ordinarie tid.
• Joel Ringström sträcker ut sina 202 cm och räddar Falken-
bergs andra straff.
• Fredrik Hägglund lägger in IFK:s andra straff – och IFK i 
ledningen.
• Falkenberg slår tredje straffen utanför.
• Simon Larsson missar IFK:s tredje.
• Falkenberg slår in sin fjärde straff.
• Burim Rexhepi är säkerheten själv och åter är IFK i led-
ningen.
• Falkenberg missar sin femte straff och IFK är vidare och får 
möta Djurgården –  en riktig fotbollsfest på Österås.

Bobby Alm Nilsson, 27, lagkapten, 
IFK

Djurgården i Svenska Cupen, är du 
nöjd med lottningen?
-Perfekt, då får man kanske göra mål 
igen.
Javisst, det var du som nätade när vi 
mötte DIF i cupen 2006?
-Jo, jag kvitterade till 1-1 på ett inlägg 
efter hörna och 1-1 stod sig länge, men 
så avgjorde Tobias Hysén.
Trivs du med att vara lagkapten för 
andra året?
-Jo, det är en ära att vara lagkapten 

för en anrik klubb som IFK. I och med 
att jag känner mig trygg som mittback 
så hinner jag med att elda på mina 
lagkamrater också. 
Målsättningen 2009?
-Nu gäller det att ställa krav, det är 
dags att vinna serien, vi var ju topplag 
redan i fjol. 
Vilka är svåraste konkurrenter?
-Lunds BK är favoriter, sedan vet jag 
inte så mycket om IFK Klagshamn 
som alla snackar om, jag vet bara att 
dom fått många spelare från Bunke-
flo, men vi skall i alla fall vara med i 
toppstriden.

Vilka av IFK-arna har tagit ett kliv 
framåt i vinter?
-Oskar, Simon  och Filip av dom unga, 
sedan tycker jag att Joel i mål bara 
blir bättre och bättre och Burim och 
”Steff” kommer att göra en toppsä-
song.
Hur skall May användas?
-Troligen som ytterbreddare till vän-
ster, då utnyttjar vi hans snabbhet bäst.
Kommer Fisnik att saknas?
-Ja, mycket. Jag tillhör dom som tycker 
att han är grymt bra, han hade nog 
gjort 15-20 mål i år.

I morgon lördag är det dags för IFK:s traditionella vårauktion på Stortorget.
Denna gång är det gamle landslagsbacken BERT WÅHLIN som håller i klub-
ban.
Bert var verksam i båda Hässleholms-klubbarna som spelare och tränare och 
han spelade också allsvenskt med Örgryte IS. Det blev även en inofficiell 
landskamp mot Israel i mitten på 1960-talet. 

Bert, som är lärare till professionen, har handlat med antikviteter och är väl-
känd som auktionsutropare och på Stortorget handlar det om ett par hundra 
utrop.
Är du i behov av en säng, eller en mikrovågsugn – eller kanske en signerad 
”Henke” Larsson-tröja, då skall du bege dig ner till Stortorget.
Som vanligt finns här också 120 kg ost av bästa kvatlitét. 

IFK:s VÅRAUKTION 25/4 kl. 11.00

IFK slog Falkenberg...

Unge Pontus Lindell

Här sträcker Joel Ringström 
ut alla sina 202 cm och räddar 
andra straffen .

Burim Rexhepi har kvitterat till 2-2

Peter Olsson flyger och vinner luftduell.

Falkenbergs stjärna Stefan Rodevåg 
kommer till korta mot Joel Ringström.
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...nu väntar Djurgården

Daniel Nilsson, 35, tränare, IFK.

Djurgården i Svenska cupen, är du 
nöjd med lottningen?
-Ja, det var positivt, Djurgården är ju 
ett av de klassiska lagen, en spän-
nande utmaning.
Det blev ju förlust mot DIF i cupen 
2006, vad talar för skräll i år?
-Vi har allt att vinna, underpresterar 
dom lite så kanske, men Djurgården 
är givetvis storfavoriter.
Vilka spelare har du störst respekt 
för?
-Daniel Sjölund är rutinerad, Rajalak-

so imponerade i fjol och sedan finns ju 
de tunga anfallarna Johan Oremo och 
Mikael Dahlberg.
Är du nöjd med försäsongen?
-Väldigt nöjd, vi har gått runt på 
mycket folk och vi har en fin breddd.
Vem eller vilka har överraskat mest?
-Jesper Bertilsson har imponerat, 
Simon Larsson har öst in mål, men 
framförallt: Alla har vuxit ett snäpp.
Har ni ändrat något i spelsystemet 
inför 2009?
-Innermittfältarna har mer tydliga 
roller, Burim Rexhepi är den offensive 
och Oskar Olsson den defensive. Men 

det har gett sig självt, eftersom Burim 
kom för långt ner i banan när vi körde 
rakt.

Var skall ni använda May Mahlangu 
när han ansluter i truppen?
-May är en underbar spelare och han 
är aktuell för alla de fem offensiva 
platserna.
Ni siktar ju på serieseger i år, vilka blir 
svåraste motståndare?
-Visst siktar vi högt, men Lunds BK är 
storfavoriter, tittar vi på oddsbolagen 
så är det ytterligare ett par lag som 
har lägre odds än vi.

Klart att du vill ge ditt stöd till IFK – gå med i Målklubben och betala en tia för varje mål som IFK gör i årets serie.
Fina priser väntar, bland annat Ålagille med övernattning för två personer på Hotel Åhusstrand i Åhus. 

Ring och anmäl dig till: Lennart Persson 0451-415 56, Kalle Andersson 0702-31 17 04, Nils Larsson 0738-24 33 44, Rolf Swärdh 0451-151 57, Samuel Bergh 0709-34 
51 41, Michael Engel 0767-68 83 24, Martin Ingvarsson 0708-85 21 07, Lennart Månsson 0708-81 01 08

Ett samarrangemang av föreningen Gamla IFK-are och IFK Hässleholm

Bli medlem i IFK:s Målklubb

IFK hade tur i den i TV direktsända lottningen av Svenska 
Cupen – ett av de klassiska lagen i svensk fotboll DJURGÅR-
DENS IF kommer till Österås.
Det blir alltså en repris på 2006 års match i Svenska Cupen, 
IFK-Djurgården 1-3 – där IFK gjorde en stormatch och bjöd 
Stockholmarna på en hård kamp ända in på mållinjen och där 
TOBIAS HYSÉN avgjorde med en skruvad frispark i mat-
chens slutskede.
Ett kärt återkommande blir det också för Djurgårdens nye 
tränare ANDRÉE JEGLERTZ, som spelade i IFK 1997-99.
-Det skall bli väldigt roligt komma tillbaka, jag hade några 
fina år i Hässleholm där jag kombinerade fotboll med studier 
i Kristianstad och där min fru Ulrika och jag fick vårt första 
barn, Cornelia, som nu hunnit bli 11 år. Tre år senare föddes 
Adam.
Andrée som började sin fotbollskarriär i MFF och som spelade 
många matcher i U21-landslaget flyttade tidigt till Umeå.
-Det blev fem år i Umeå innan jag valde IFK Hässleholm och 
därefter flyttade vi tillbaka till Norrland, berättar Andrée.
Där uppe har han haft stora framgångar med stadens stolthet, 
Umeå IK, damlaget som dominerat svensk damfotboll i många 
år och i höstas så blev Andrée vald till ”Årets damtränare”.
Nu är det herrfotboll som gäller och Andrée har delat ledar-
skap med Zoran Lukic och efter en bra start med seger 1-0 
mot Örebro blev det en riktig kraschlandning i Göteborg mot 
därvarande IFK, 0-6.
-Vi har en ny spelmodell och många nya tankar och det tar 
tid att få ihop det hela, mot Göteborg fick vi en usel start och 
sedan rann det iväg, förklarar Andrée, vars lag har ett tufft 
spelprogram i april-maj med tolv allsvenska matcher och en 
eller två omgångar av Svenska Cupen.
-Vi har en jämn trupp där dagsformen avgör och vi kommer 
till Hässleholm med bästa lag, lovar Andrée och det betyder 
många lyskraftiga spelare:

• Daniel Sjölund, ålänningen som tidigt värvades till Liverpool.
•  Sebastian Rajalakso, fjolårets stora sensation.
• Johan Oremo, succéman i Gefle 2007, U21-landslagsman.
•  Mikael Dahlberg, segermålade i U21-matchen på Österås 
2006.
•  Pa Demba Touray, den store keepern från Gambia.
•  Mattias Jonsson, mångårig A-landslagsman.
• Andrej Komac, slovakisk landslagsman, spelmotor i DIF.
• Toni Kuivasto, finländske landslagsmittbacken
•  Boyd Mwila, som tränade med IFK som 15-åring, 6 A-lands-
kamper för Zambia.

Så välkomna till publikfest på Österås idrottsplats söndagen 26 
april kl. 17.00!

Daniel Sjölund, lagets stora stjärna var med redan 2006 på Österås och det 
var Daniel som gjorde segermålet i allsvenska premiären mot Örebro och 
han grattas av Hrvoje Milic.

Andrée Jeglertz i IFK:s tröja 
1997-99.

Tobias Hysén, som avgjorde matchen på Österås 2006 ser på när IFK jublar 
efter Bobby Alm Nilssons kvittering.

Andrée 
o Zoran 
Lukic.
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IFK vinner i längden
IFK satsar på längd i anfallet 2009.
Två unga talanger torde vara seriens längsta anfallspar, SIMON LARSSON, 21 år och 195 cm lång 
och FILIP THURN, 20 år och 199 cm i strumplästen. Simon har formligen öst in mål i de tidiga 
vårmatcherna och Filip har visat upp ett spel med både fötter och huvud som bådar gott.

Simon, 21 år
195 cm

Filip, 20 år
199 cm

Du är egen produkt, när började 
du lira i IFK?
-Jag började spela när jag var sju 
år och har aldrig spelat i nå´n an-
nan klubb.

Varför blev det IFK?
-Farfar Lars-Gösta skaffade med-
lemskap till mig när jag föddes, 
dessutom spelade pappa Peter i 
IFK. 

Vad är du bäst på?
-Djupledsspelet och min löpför-
måga. Jag springer mycket och 
orkar göra många löpningar och 
hela tiden utmana försvararna.

Och sämst?
-Skulle behöva lägga på några 
kilo, huvudspelet kan också 
förbättras.

Hur snabb är du?
-Jag är ganska snabb på längre 
sträckor.

Fyra mål 2009 och nu 18 mål på 
13 vårmatcher?
-Jag gjorde många mål i pojkla-
gen och Junior-laget, men i fjol 
spelade jag mest ytterspringare 
och nu spelar jag forward.

Hur många mål blir det i årets 
serie?
-Det skulle sitta fint med ett mål 
varannan match, det blir väl elva.

Är du nöjd med lottningen i cu-
pen, anrika Djurgårdens IF?
-Ja, Djurgården är ett publiklag 
– och kanske inte helt omöjliga 
heller.

När kom du till IFK?
-Jag var bara 14 år när jag kom 
från Vittsjö.

Varför valde du IFK?
-Jag ringde själv och IFK tog 
emot mig. Jag hade varit på andra 
Landskrona-lägret och gick inte 
vidare. Jag förstod att jag måste 
öka träniongsdosen och ville till 
en ambitiös klubb.  – och då var 
det naturligt välja IFK

Vad är du bäst på?
-Spelsinnet och tekniken och så 
har jag ett bra tillslag med vän-
stern. Jag tror också att jag är bra 
på att göra lagkamraterna bättre 
och jag är ganska bra på att hitta 
medspelarna med djupledsbollar.

Och sämst?
-Huvudspelet. Många tror att 
bara fölr att man är lång är man 
en bra huvudspelare, här kan jag 
förbättra mig mycket.

Hur snabb är du?
-Jag är ganska snabb, men Simon 
är rappare, men visst kan även jag 
sprinta ifrån en back.

I fjol orkade du bara 20 minuter, 
varför har det lossnat 2009?
-Jag var trött efter 90 minuter 
mot Falkenberg, men jag käm-
pade mig igenom förlängningen 
och så såg jag ju fram emot 
straffläggningen, där jag fick göra 
ytterligare ett straffmål.

Ett mål 2009 och redan flera 
stycken 2009?
-Det är ju skillnad att spela 
forward som jag gör i år och ytter-
mittfältare som jag gjorde 2008.

Hur många mål blir det i år?
-En hel del fler, är jag riktigt 
ödmjuk säger jag fem. Det beror 
ju också på om jag får lägga straf-
farna, då blir det fler.

Är du nöjd med lottningen i cu-
pen, anrika Djurgårdens IF?
-Ja, helt klart, det är ju ett av 
storlagen
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Tippbilar – kranbilar, Grävlastare,
Containrar, Paniktransporter, Budbilar

0451-846 50
Industrigatan 16

281 23 Hässleholm

Bilda dig en 
uppfattning!
www.abfskanenordost.se

0451-49010Arbetarnas Bildningsförbund

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

Tel. 0451-38 38 40

originalitet
Vi är inte bara originella på insidan vi 
ser även till att ni blir det på utsidan

am-tryck & reklam
telefon 0451-38 49 50 · fax 0451-38 49 55 · hemsida www.am-tryck.se · e-post prepress@am-tryck.se

Villaolja & Diesel  Tfn. 0479-178 52

www.newmans.se

Etablerat grossistföretag sedan 1951
som arbetar med förnödenheter mot  

möbel- och snickeriindustrin

Ring och testa oss!
Tel. 0451 - 77 55 30 • Fax 0451 - 203 20
bisab@bjarnum.eu • www.bjarnum.eu

VVS
KN

Ingenjörer AB

Skolgatan 11, Hässleholm, 0451-897 10
– Cykelaffären i centrum

Service - kvalitet - verkstad - försäljning 

www.cykelcentrum.nu
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Vi tackar 
våra 

Nätverks-
medlemmar

ADIDAS
BALLINGSLÖV
BAREKO
BERGENDAHLS
BERG & PARTNER
BILDBYRÅN
BILFRAKT
BLOCKET
COOP FORUM
DHL
DISTANSAPOTEKET
EFFEKT PERSONAL
FURNINOVA
FÄRG & MILJÖ
GÖINGE BIL
HANDELSBANKEN
HIBAB
ICA KVANTUM
ICA MAXI
JSB
LEVINS EL
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
MELLBY GÅRD
NCC
NORRA SKÅNE
NORRA SKÅNE OFFSET
PEAB
PMR TELECENTER
RAMIRENT
RELAX 
SE BANKEN
STATT
STOBY
SPARBANKEN 1826
SYNSAM
TRANSPORTLEDET
VINSLÖVS FRITIDS-
CENTER
ÅHUS STRAND

IFK-aren Pethers JSB 

När Stobysonen och 
hässleholmaren Pether Fredholm 
1997 köpte inkråmet i anrika John 
Svensson Byggnadsfirma AB i 
Karlshamn, fanns där färre än tio 
anställda och årsomsättningen 
var sex miljoner kronor i det 
lokalt baserade företaget.
I år kommer omsättningen 
att bli runt 700 miljoner och 
det finns cirka 250 anställda. 
Huvudkontoret ligger i Asarum 
vid Karlshamn. Fredholm på 
JSB har även kontor 
i Växjö, Kalmar, 
Karlskrona, Ronneby 
och Kristianstad.
Nästa kontor kommer 
med all säkerhet att 
öppnas i Hässleholm, 
troligen redan nu i år.
- Jag kan inte säga 
något bestämt 
just nu, men visst 
är Hässleholm en 
väldigt intressant ort 
för oss, säger Pether 
Fredholm, när vi 
träffas på koncernkontoret, där 
inflyttningen i den tredje ny- och 
ombyggnaden skedde så sent 
som för bara en månad sedan.
Byggskyltar med logotypen 
för JSB (John Svensson Bygg 
AB) börjar nu synas även i 
och strax utanför Hässleholm. 
Ombyggnaden av Bjärnums 
skola, påbyggnaden av 
Länsförsäkringar Göinge i 
Hässleholm samt byggnationen 
vid Hälsoringen på Ljungdala 
i Hässleholm är aktuella och 
pågående arbeten.
- Det vore fel att säga, att vi inte 
är intresserade av de kommande 
jobben vid Västerskolan och 
vid Hässleholms sjukhus, säger 
den ungdomlige Pether, innan 
han fyrar av ännu ett av sina 
smittande leenden...

- Men det är tufft i byggbranschen 
just nu. Och ännu hårdare kommer 
det att bli under 2010. Jag brukar 
vara optimistisk, men man måste 
vara lite försiktig inför nästa 
år. Om inte kapitalmarknaden 
och kreditgivningen har börjat 
fungera någorlunda igen om ett 
år eller så, blir det bekymmer för 
många.
- När det gäller byggen, finns 
det i princip alltid en lång 
planeringtid. Låt oss säga cirka 

sex-nio månader. Det som byggs 
just nu är alltså resultat av beslut 
som togs innan krisen slog till på 
allvar.
Orderstocken ligger på 700 
miljoner - alltså ungefär lika 
stor som den budgeterade 
årsomsättningen 2009 - och det 
känns tryggt. Drygt 165 av dessa 
miljoner kom i hamn nu under 
årets första kvartal.
Pether Fredholm tar nu 
hjälp av fotbollen för att öka 
marknadsföringen i Hässleholm 
och Göingebygden. För första 
gången blir JSB en av IFK 
Hässleholms sponsorer. Han 
ser detta som ett naturligt sätt 
att öka sin marknadsandel i 
Hässleholmsbygden.
- Det finns flera duktiga 
byggföretag på orten. Nu 

händer det så mycket positivt 
runt ”Hässleholm”, att jag tror, 
att ännu en spelare ryms på 
planen...
Han menar, att det ska vara 
högst fyra-sex mil mellan de 
olika kontoren. Allt som har med 
byggverksamhet att göra hänger 
nämligen mycket samman med 
relationer, kontakter och lokalt 
tänkande, menar verkställande 
direktören Pether Fredholm, vars 
företag inte har några lån, utan 

har allting självfinansierat. 
Att vara nära kunden 
och marknaden är helt 
nödvändigt, resonerar 
han.
Fredholm strävar efter 
ett flexibelt system, där 
personal kan flytta mellan 
olika arbetsställen, men 
bara om det är rimliga 
avstånd.
- Borta är gångna 
års ”uteliggande på 
traktamente”, försäkrar 
han. Folk mår inte bra av 

sådant i längden.
Drar man en linje från Göteborg, 
över Jönköping och vidare österut 
i Sverige, hamnar nu JSB bland 
de sju största byggföretagen i 
det område som ligger söder om 
linjen. I hela Sverige är det nu 
ungefär på 20:e plats.
- Går vi över en miljard i 
omsättning, kommer vi in bland 
de tio största. Men det ska vi inte 
spekulera i nu.
JSB har under de två senaste 
åren delvis ändrat inriktning. 
Från mycket bostadsbyggande 
till mer jobb åt kommunerna, 
landstingen och staten. Det 
gäller också att tänka på att de 
offentliga pengarna är säkrare 
att få in än vad de privata är; i 
tider som dessa.
- Krisen är finansiellt orienterad. 

Kapitalet måste komma igång 
igen, säger Pether Fredholm, 
som sitter i styrelsen för Sveriges 
Byggindustrier. Snart kommer 
massor av nya bostäder att 
behövas. Nu byggs det bara runt 
10 000 om året, men behovet 
ligger nog på 40-50 000. Detta 
får en så kallad inlåsningseffekt. 
Folk kan helt enkelt inte flytta. På 
så sätt håller delar av samhället 
på att stanna upp.
Pether som har fastigheter 
både i moderbolaget Fredholm 
Fastigheter AB och privat, 
funderar nu på att bygga vanliga 
hyreslägenheter i egen regi. 
Behovet bara ökar.
Alla ICA-Maxi-butiker i hela 
Blekinge plus i Växjö och 
Bromölla har byggts om av JSB 
och nyligen har firman fått i 
uppdrag att bygga den andra 
etappen av Blekinge Tekniska 
Högskola. Ett jobb på cirka 85 
miljoner.
Det lokala byggföretaget från 
Karlshamn har på kort tid 
vuxit till sig och blivit en stor 
aktör i sydöstra Sverige. Nu 
riktas blickarna mot Skåne. 
Expansionen i Kristianstad 
är redan stark och nu blir det 
”Hässleholm nästa” för firman, 
som 2008 ökade med åtta procent, 
fick en vinst på 17 miljoner och 
hade 46 miljoner kronor i eget 
kapital.
Allting har dock inte alltid gått 
som på räls för Pether Fredholm. 
I början av 1990-talet drabbades 
han av en tragedi i familjen, 
till följd av en mycket svår 
trafikolycka. Då omvärderade 
den framgångsrike maken, 
pappan och företagaren mycket 
här i livet - och sedan dess vet 
han att aldrig ta någonting för 
givet.

Bertil Nilsson

Namn: Cid Pether Fredholm.
Ålder: Fyller 52 år till sommaren.
Familj: Hustrun Catarina. Tillsammans har 
de fem barn.
Bor: I villa i Karlshamn.
Född: I Stoby 1957.
Utbildning: Skolan hemma i Stoby och 
Läredaskolan i Hässleholm. Läste senare 
in gymnasiet, på Komvux i Kristianstad, 
på två år. Flyttade till Lund och läste till 
civilekonom. Blev amanuens och började 
forska.  Erhöll tidigt näringslivsjobb. Tänkte 
ett tag doktorera i ekonomi, men fick uppdrag 
på ett fastighetsföretag i Landskrona. Det 
slutade i stället med att Pether lånade 20 
miljoner kronor och köpte företaget.

Jobb: Bildbyrån i Hässleholm som ung. 
Bokförsäljare i Malmö, innan han började 
läsa in gymnasiet. Skaffade eget företag 
1986. Hade fastighetsbolag i västra 
Sverige under några år. Jobbade sedan i 
Bankstödsnämnden. Köpte inkråmet i John 
Svensson Byggnadsfirma AB i Karlshamn 
1997 och köpte 2008 in Göran Ragnarsson 
Bygg AB i Kristianstad.
Okänd merit: Spelade som ung fotboll i IFK 
Hässleholm, både i pojk-, junior- och B-
laget.
Nästa mål: Att etablera sig i Hässleholm och 
öppna ett kontor där, kanske redan under 
2009.
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omsätter 700 miljoner

Därför sponsrar Pether Fredholm IFK:
- Har man själv spelat fotboll, är det ganska naturligt 
att man fortfarande är intresserad av den idrotten.
- Det blev ganska många matcher i pojk- och juniorlag 
för mig; även några i B-laget i IFK Hässleholm.
- Ska vi sponsra - och det gör vi en hel del - ska det 
ske på ett sätt, att vi får någonting tillbaka. Det är vår 
policy. När sponsring kommer ungdomarna till gagn, 
känns det roligt, tycker jag.
- Lagidrott har en viktig fostran på de unga. 
- Jag tycker att de som har möjlighet att ge någonting 
tillbaka också ska göra det, rent moraliskt. Nu går vi 
in med en rejäl satsning på IFK Hässleholm. Det är 
också ett sätt för oss att visa, att vi på JSB nu, rent 
jobbmässigt, håller på att ta oss in Hässleholmsbygden, 
förklarar 52-åringen, som på sin tid spelade ytter i 
IFK.

SWEDISH FESTIVALS

044-28 93 00
www.ahusstrand.com

Gör som Culinar, Tarkett, IKEA, Stora 
Enso, Posten International m fl . Bjud 
dina internationella gäster på
SWEDISH FESTIVALS. De får uppleva 
de tre ursvenska mathögtiderna på en 
och samma kväll; Midsommar, Kräft-
skiva och Jul. Mat, dekorationer, visor. 
Folkdräkt, tomtekläder och kulörta 
lyktor. Låt dina gäster uppleva det 
svenskaste av allt i helt unika miljöer. 
SWEDISH FESTIVALS kan arrangeras 
året runt för både stora och små grup-
per. Allt på engelska förstås.
Vi lämnar inget åt slumpen.
SWEDISH FESTIVALS kan bara
upplevas på ÅhusStrand.
Vi kan garantera dig att era gäster får 
en oförglömlig upplevelse.

CHRISTMAS
GRAND BUFFET
CHRISTMAS
GRAND BUFFET

CRAYFISH-
PARTYPARTYPARTYPARTY
CRAYFISH-
PARTY
CRAYFISH-MIDSUMMER

EVE

UPPLEV TRE 
HÖGTIDER
SAMMA KVÄLL:
MIDSOMMAR,
KRÄFTSKIVA
& JULAFTON

FOR YOUR
INTERNATIONAL
GUESTS.

Ett IFK-pojklag förevigat 1971, Pether var då 14 år gammal.
Bakre raden fr.v.: Mathias Tihanyi, Mats Nyberg, Harly Nilsson, Staffan 
Persson, Lars Göran Boo, Arne Ståhl, Lars Wahlström, Lennart Fältman, 
Jim Liebel. Främre raden fr.v.: Stefan Bruhn, Tommy Andersson, Ingemar 
Persson, Nils Arne Nilsson, PETHER FREDHOLM, Stefan Jönsson.
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Nu är vi ett bolag

Det fi rar vi med öppet hus den 16 maj.
Aktiviteter mellan 10.00 - 13.00

Gratis buss mellan anläggningarna.
Vi bjuder på fi ka och korv

Välkommen!

Passat EcoFuel från

278 500 kr
Förmånsvärde från

1 067 kr/mån**

Tryggt bilägande – Tryggt bilkörande

Passat EcoFuel från

278 500 kr
Förmånsvärde från

1 067 kr/mån**

Tryggt bilägande – Tryggt bilkörande

Passat EcoFuel från

278 500 kr
Förmånsvärde från

1 067 kr/mån**

Tryggt bilägande – Tryggt bilkörande

Passat EcoFuel från

278 500 kr
Förmånsvärde från

1 067 kr/mån**

Tryggt bilägande – Tryggt bilkörande

Passat EcoFuel från

278 500 kr
Förmånsvärde från

1 067 kr/mån**

Tryggt bilägande – Tryggt bilkörande

Passat EcoFuel från

278 500 kr
Förmånsvärde från

1 067 kr/mån**

Tryggt bilägande – Tryggt bilkörande

Passat R-Line sätter en ny standard i klassen. Du väljer mellan 3 

kraftfulla motoralternativ som alla har automatlåda som standard. 

Generöst utrustad med detaljer som 2-zons klimatanläggning, 

farthållare, sportchassi och läckra 18" lättmetallfälgar. 

Kom in och provkör!

Tillägg Variant 9 000 kr. Bränsleförbrukning blandad körning 6,1 – 10,0 l/100 km, CO2-utsläpp 159 – 238 g/km. Miljöklass 2005. 

*Förmånsvärde netto per månad vid 50% marginalskatt. 

Passat R-Line. En vassare tjänstebil.

Förmånsvärde från:

1 770 kr/mån*

Passat R-Line pris från:

Passat 268 900kr

Tryggt bilägande – Tryggt bilkörande

Kaptensgatan 27, 281 49 Hässleholm Blekingevägen 2, Box 528, 291 25 Kristianstad      
www.bilcentrumgruppen.se
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Storslam i Göingecupen
Det blev storslam för IFK Häss-
leholm i de äldre åldersklasserna 
i årets Göingecup, i de yngre har 
IFK en policy att inte toppa lagen, 
utan ställa upp med flera jämn-
starka lag i varje åldersgrupp.
Men i de tre åldersgrupper som 

ställer upp med bästa laget blev 
det seger i alla tre, pojkar 14, 15 
och 16 år.
Pojkar födda 1994, alltså 14-
åringar, gick obesegrade genom 
turneringen och i semi besegrades 
Höör med 4-1 och i finalen vann 

pojkarna mot Bjärnum med 3-2.
Pojkar födda 1993, alltså 15-åring-
arna, blev det seger i semifinalen 
mot erkänt starka ungdomsklub-
ben Nosaby med hela 4-1 och 
detta efter storspel. I finalen mot 
Mjällby fortsatte boxspelet och 

effektiviteten. Pang, pang, pang, 
pang – och så stod det snabbt 4-0, 
som blev 4-1 efter ett tröstmål i 
slutminuten.
Slutligen 16-åringarna, som egent-
ligen var samma lag som vann 
15-årsklassen, alltså 93:orna, vann 

semifinalen mot Bjärnum med 
4-2 och i finalen slogs Markaryd 
tillbaka med 3-0 efter lysande 
försvars- och anfallsspel.
Det var en magisk gul afton i 
Qpoolen.

Segrare P14 Stående fr. v. Pelle Knutsson, Linus Carlsson, Måns Holm-
qvist, Filip Ranmo, Mats Carlsson. Sittande fr. v. Dennis Karlsson, Jacob 
Hultner, August Olsson, Anton Pramberg. Liggande: Filip Appelkvist. 

Segrare P16 Stående fr. v. Peter Nilsson, Richard Persson, Ante Nils-
son, Oscar Johannesson, Ekrem Dibrani, Linus Svensson, Kent Johan-
nesson. Sittande fr. v. Viktor Paulsson, Albin Nilsson, Kristian Ahn, 
Rasmus Christensson. Liggande: Kristoffer Blom.

Segrare P15 Stående fr. v. Egzon Ademi, Viktor nordqvist, Ekrem Di-
brani, Oscar Johannesson. Sittande fr. v. Rasmus Christensson, Kristian 
Ahn, Jakob Swärdén, Albin Nilsson. Liggande: Kristoffer Blom.

Här går det undan, 
Viktor Paulsson.

Dennis Karlsson vi-
sar god bollkontroll.

Richard Persson 
kramar sina grabbar.

Ekrem Dibrani 
kramar målvakten 
Kristoffer Blom

Kristian Ahn flyger 
fram
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Blocket siktar högt
–14-våningshus i Hässleholm

Om tre år kan troligen de första 
personerna flytta in i Hässleholm 
högsta hus som byggs på väster 
i stan, norr om Tredje Avenyen, 
nordost om Grönängsplan och söder 
om Norra Station.
Åke Johansson på Blocket 
Förvaltning AB planerar ett 
cirka 50 meter högt hus med ett 
souterrängplan, 13 våningsplan med 
bostäder samt ett översta plan med 
restaurang eller festvåning.
Det kommer att bli så kallade 
ägarlägenheter. En 
helt ny upplåtelseform 
som blir godkänd från 
och med den 1 maj.
- Här handlar det om 
ett nytt sätt att tänka, 
säger Åke Johansson. 
Man kan säga, att man 
bygger ett villakvarter 
på höjden, där ”gatan” 
då blir trapphus och 
hiss. I den formen äger 
man enskilt en speciell 
lägenhet. Lantmäteriet 
bildar en så kallad 
ägarlägenhetsfastighet. 
Man får egen lagfart, 
det går att ta ut 
pantbrev i lägenheten 
och man påverkas inte av några 
grannars ekonomiska situation.
En samfällighetsförening bildas sedan 
för vatten, ventilation, trädgård, 
trapphus, hissar, värmeanläggning, 
utvändigt underhåll med mera.
I en bostadsrätt har man däremot 
bara nyttjanderätt till en lägenhet.
- Det här innebär ökat 
självbestämmande, förklarar Åke 
Johansson. Lägenheten kan både 
hyras ut och säljas utan att något 
särskilt tillstånd behövs. Köparna 
ges möjlighet att kunna påverka 
standard och utformning.
Varje lägenhet ska bära sina egna 
driftskostnader för el, värme och 
vatten. Detta innebär att energi 
kommer att sparas. Och därmed 
även kostnader...
Det blir så att säga ett paketköp för 
en ägarlägenhet: Rätten till själva 
lägenheten, rätten till byggnaden 
och rätten till marken. Dessa tre 
inslag måste höra ihop.

100 miljoner
Höghuset blir cirka 20 gånger 15 
meter samt runt 50 meter högt. 
Den totala ytan beräknas till 5 000 
kvadratmeter, det vill säga ett halvt 
hektar eller ungefär ett tunnland.
Vad kommer då hela bygget att 
kosta? Cirka 100 miljoner, enligt Åke 
Johansson, som tror att kostnaderna 
för att bygga i Sverige nog kan 
komma att gå ner ungefär 20-25 

procent inom närmaste tiden.
- Jag tror, att det vänder hösten 2010, 
säger han förhoppningsfullt...
En ändring av gällande plan på platsen 
vid Bokebergsgatan, Hantverksgatan 
och Norra Stationsgatan behövs för 
att kunna bygga huset, som kommer 
att bli ett riktigt blickfång på väster i 
Hässleholm.
Åke hoppas kunna börja bygga under 
2010. I så fall blir 2011 ett intensivt 
arbetsår. Och 2012 inflyttningsår.
Han köpte den aktuella tomten vid 

förra fastighetskrisen och tänkte ett 
tag bygga radhus där. Sedan ångrade 
han sig.
- En så centralt belägen tomt kräver 
större byggrätt, tycker jag nu, sedan 
ungefär fem år tillbaka. Nu är 
hässleholmarna nog mogna för att 
bo mer på höjden, skrattar han.

Turning Torso
Givetvis har Turning Torso i Malmö 
påverkat lite; det vore fel att påstå 
något annat.

Vilka kan då tänkas vilja köpa 
en lägenhet - ungefär i prisklass 
med ett småhus - och flytta in där. 

Fastighetsförvaltare Johansson har 
redan fått en del förfrågningar:
- Folk som är trötta på trädgård och 
tomt där hemma, människor som 
redan har stuga på annat håll, folk 
som vill bo kvar i Hässleholm och 
personer som önskar villastandard 
i en modern lägenhet som man 
dessutom äger.
Det kan handla om både barnfamiljer, 
medelålders och äldre.
Enligt planerna blir det tre-fyra 
lägenheter per plan i huset. Totalt 

39-52 bostäder. 
Lägenhetsytorna ska 
variera mellan 70 och 
150 kvadratmeter.
Vardagsrummen blir 
stora och luftiga. 
De ska så att säga 
kunna flyta ut. Ett 
inre glasparti dras 
ifrån och så får man 
en altan / terrass på 
15-20 kvadratmeter. 
Vanliga balkonger 
finns däremot inte. 
Det blir givetvis 
grill, värme och 
belysning på altanen. 
Den nyaste tekniken 
ska användas för 

belysning, fjärrstyrning av apparater 
och liknande.
Köparen väljer yta och standard. Här 
ska spännvidden vara stor. Trägolv, 
klinker, sten, parkett.

Festvåning
Varje lägenhet får egen tvättstuga.
Där nere blir det grovtvätt, gym, 
frisör med mera. En fotvårdare ska 
komma dit då och då.
Varje lägenhet har ett eget låst 
garage på nedre plan.
I säkerhetstänkandet ingår 
dubbla hissar, larm till alla 
lägenheter, säkerhetsdörrar, 
sprinkleranläggning, inmurade 
säkerhetsskåp, trygghetsbevakning 
med mera.
- Festvåningen allra högst upp ska 
kunna hyras. Jag kan också tänka 
mig kafékvällar med berättare, 
musiker eller underhållare. Det ena 
får ge det andra, när det är klart. 
Verksamheten där uppe ska inte 
störa de boende.
Åke Johansson på Blocket tror på att 
förtäta Hässleholm genom att bland 
annat bygga det här huset.
- Stan kommer att växa. Många vill 
bo centralt med kort avstånd till 
Resecentrum, Norra Station och 
city.

Bertil Nilsson

Vi tackar 
våra 

Nätverks-
medlemmar

ADIDAS
BALLINGSLÖV
BAREKO
BERGENDAHLS
BERG & PARTNER
BILDBYRÅN
BILFRAKT
BLOCKET
COOP FORUM
DHL
DISTANSAPOTEKET
EFFEKT PERSONAL
FURNINOVA
FÄRG & MILJÖ
GÖINGE BIL
HANDELSBANKEN
HIBAB
ICA KVANTUM
ICA MAXI
JSB
LEVINS EL
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
MELLBY GÅRD
NCC
NORRA SKÅNE
NORRA SKÅNE OFFSET
PEAB
PMR TELECENTER
RAMIRENT
RELAX 
SE BANKEN
STATT
STOBY
SPARBANKEN 1826
SYNSAM
TRANSPORTLEDET
VINSLÖVS FRITIDS-
CENTER
ÅHUS STRAND



Stockholm: Björn Tilly • Marcus Ericsson
                     Joel Marklund
Göteborg:  Nils Jacobsson • Daniel Stiller
Malmö:  Daniel Nilsson • Emil Malmborg
Sundsvall:  Robin Nordlund

Hässleholm:  
Arne Forsell • Jan Erlandsson 
Lennart Månsson • Rickard Nilsson
Ann-Louise Sundström • David Sarkar
Anne-Maj Jensen-• Leif Andersson 
Christian Persson

www.bildbyran.se

Blocket siktar högt
–14-våningshus i Hässleholm

För byggföretagaren och fastighets-
förvaltaren Åke Johansson, 53, från 
Vankiva är det självklart att sponsra IFK 
Hässleholm.
Det har han gjort i 20 år nu.
Bondsonen Åke har under många år också lagt 
ner ett stort jobb i föreningen; som ledamot 
i styrelsen, ordförande i fotbollssektionen 
under fem år och så vidare.
- Det är lite lugnare nu, sedan jag trappat ner 
mitt rent praktiska engagemang i klubben.
- När det var som mest, med spelarkontrakt 
och liknande, förvandlades mitt kontor på 
jobbet ofta till något som mer liknade en 
klubbstuga...
Åke Johansson jobbade ett tag tillsammans 
med dåvarande IFK-ordföranden Lennart 
Persson, på ABV. Då var det svårt att inte 
tvingas bli IFK-vänlig...
Som ung spelade Åke handboll för IFK 
Hässleholm. Han var målvakt som pojke och 
junior.
- Jag brukar säga, att bra städer har ett bra 
lag. IFK Hässleholm är ett bra varumärke, 
tycker jag.
- Det har varit intressant att jobba i klubben 
och jag följer givetvis IFK så nära jag kan.

Bertil Nilsson

Åke Johansson diskuterar höghuset med arkitekterna Petra Strömberg och Mats Svensson på 
Sesam Arkitektkontor i Kristianstad.
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Nice Vilstol i 
silver/svart tyg.
Steglös ställbar. 
495:-

Coop Forum, Hövdingegatan 31, 281 33 Hässleholm. Tfn 0451-439 15. 

ÖPPET: mån 10-19, tis-fre 10-18, lör 10-15, sön 12-16

Våren är här!

Paloma Soffgrupp i fi berrotting, svart/ glas. Dynor ingår. 

2+1+1+ bord 4.995:-
Erika Cafébord i aluminium/aintwood, svart 65x65 cm. 860:-
John Stol aluminium/fl ätad fi berrotting, svart. Stapelbar. 495:-

Star Bord i aluminium/aintwood, svart eller vit. 150x100 cm. 3.150:-
Hurricane Stol i aluminium/aintwood, svart eller vit. 895:-
Kensington Bänk i aluminium/aintwood, svart eller vit. 1.395:-

Kon, olje-lanterna.
2 storlekar. Från 499:-

Från:

499:-

Skaffa 
Möbelkortet
 och få bonus 

du också!

I samarbete med:

 och få bonus 
5425 VALID 

THRU

MONTH/YEAR

Iris B
lom

m
or

H
ässleholm

Det är endast hos oss du kan skicka

Blommogram och köpa 

blomstercheckar!!! 

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

I HÄSSLEHOLM

Municipalg. 13 (utmed väg 21) • 0451–577 80

SVERIGES STÖRSTA VITVARUKEDJA

Vitvaruservice
Elinstallationer

Öppet: Mån-Fre 9-18 • Lör 10-13

TYRINGE



19

Slapparklappar!
Ge bort en SPA-upplevelse i julklapp.

Ett sätt att visa omtanke.

Beställ presentkort direkt på hemsidan
 www.halsooasen.se

eller ring oss på 0451-234 53.

Upplev harmoni

Logementsv 13B  •  281 35 Hässleholm  •  Tel 0451-234 53  •  E-post halsooasen@telia.com    

 5-8 augusti  Hässleholm

4 festliga dagar i Hässleholms City!
Njut av fyra festliga dagar och kvällar med spännande 
och god mat och dryck, knallar med diverse prylar 
och tivoli för barnen. Massor av musik och under-
hållning för alla åldrar och smaker. Glad sommar!

www.hesslecity.com

Lycka till FC Hessleholm

 Tvärskogsvägen 62
282 35 TYRINGE

Telefon: 0451-570 50 
www.pallesbutikskonsult.com

Se så glada tjejerna är.
Det är som ni ser en blandning 
av gult och grönt och det är nya 
FC Hessleholm.
IFK och HIF har valt att gå 
ihop när det gäller tjej- och 
damfotboll – och den enda an-
ledningen är att det helt enkelt 
inte finns underlag för två för-
eningar i sta´n.
Nu skall äntligen damfotbol-
len i Hässleholmpå sikt kunna 
få ihop ett slagkraftigt lag som  
kan konkurrera med Vittsjö, 
Kristianstad och  andra duktiga 
damfotbollsklubbar.
2009 kommer man dock att 
spela under de gamla fören-
ingsnamnen IFK och HIF. För-
stalaget kommer att utnyttja 
IFK:s plats i div. 11l och andra-
laget spelar i div. 1V och heter 
då Hässleholms IF.
2010 kommer så FC Hessle-
holm att debutera i seriesam-
manhang och vill det sig riktigt 
väl så har förstalaget i IFK 
Hässleholms namn avancerat 
till div. l1 och då kan FC Hess-
leholm få drömstarta tvåan.
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Sävvägen 2 - Härlöv -Kristianstad. Tel. 044-20 39 40 www.autopartner.nu
Thomas 20 39 43 • Jimmy 20 39 44 • Kim 20 39 45

www.autopartner.nu

AutoPartner

BMW 1-serien

www.bmw.se
När du älskar 

att köra

BMW 118d. 
Utnämnd till 

World Green Car of the Year 2008

Din personliga smak 
är den viktigaste 
ingrediensen i våra kök

www.lansforsakringar.se

Förmånskund.
En enklare lösning.

Få upp till 20% rabatt på dina försäkringar.
Ring 0451-489 00 så berättar vi mer.

Dags att sälja?
Vi bjuder på energideklarationen!
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Vi bygger från mark till tak.

Det finns försäkringar, kollektivavtal, yrkesbevis. Vi har 
låga fasta priser på offert.

Mobil: 0737-43 72 09 • Telefon/Fax: 0451-204 18

Ta steget in i framtiden och gå in på 
www.visionsbyran.se eller ring 044-775 75 00.

SÄKRA
BESLUT   VISIONSBYRÅN
SÄKRA
BESLUT

RE

85

Alltid prisvärda däck!
Om så önskas kan Du göra månadsbetalningar (räntefritt)

Välkommen till
BUTIKEN i Centrum
Hos oss finner du allt du behöver!

Generösa öppettider
Öppet: Vardagar 6.00–22.00

Lördagar och Söndagar 7.00–22.00



Martin Ingvarsson  
– vår meste domare
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Lokal närvaro & global räckvidd...

Vi tycker det är viktigt med lokal närvaro. Därför ligger alla våra kontor mitt i byn. Tillsammans bildar de en
sammanhållande länk i bygden. Vårt nära samarbete med Swedbank ger både oss och dig kraft och möjligheter 
världen över.

Välkommen till en bank nära dig!

Idag skulle ingen ens komma på 
tanken.
Man-kan-bara-inte sätta en 14-
åring som huvuddomare i en serie-
match i fotboll för seniorer.
Riskerna med ett sådant beslut 
skulle få en psykiatriprofessor att 
hetsa upp sig likt en kaninpojke 
som hamnat i flickornas omkläd-
ningsrum inför den årliga miss rab-
bitt -tävlingen. 
Men det var så Martin Ingvarsson, 
43, började sin långa domarkarriär. 
Som han kombinerade med att spe-
la fotboll i IFK Hässleholm. 
Västra Torup-Farstorp i B-lagsse-
rien.
Han var bara 14.  Men förberedd, 
påläst och taggad som inför en Eu-
ropacupfinal.
Och även om några av de allra 
närmaste polarna i kompisgänget 
säkert skulle passa på att hävda 
annat, så klarade sig unge Ingvars-
son sin debut utan att bära med sig 
några psykiska besvär.
Möt fotbollsallsvenskans ”meste” 
domare genom tiderna, Hässle-
holmskillen som snart blir proffs,  
i en öppenhjärtig intervju om allt 
från stämningen på Anfield Road 
till ilskan över vuxna ledare som 
skäller på unga nybörjardomare.

Martin, vi tar det från början, din 
första match på seniornivå. Du 
hade inte ens fyllt moppe.
- Min far skjutsade mig dit. Han var 
själv fotbollsdomare.
Jo, här hamnade äpplet precis intill 
päronträdet.
Knut-Ingvar Persson (Martin heter 
Ingvarsson efter -Ingvar) dömde 
själv på division III-nivå, på den ti-
den division III verkligen var divi-
sion III, alltså tredje högsta divisio-
nen. Dessutom gick han på linjen i 
allsvenskan.
- Jag fick ju ordentlig uppback-
ning. Jag kunde reglerna, om man 
säger så. Sen påpekade far tydligt 
att jag skulle bevaka offsidelinjen 
eftersom jag inte hade några linje-
domare.

Körersättning, som 14-åring...
Hur gick det?

- Bra. Jag var ju otroligt engagerad, 
det smittade nog av sig på spelarna. 
Och så fick jag hundra kronor i arv-
ode och trettio spänn i körersätt-
ning, som 14-åring, det minns jag, 
säger Martin och ler stort.
Hur dags i livet bestämde du dig 
för att bli domare, och inte spela-
re? Du tillhör ju en generation IFK 
Hässleholmspelare där flera blev 
elitspelare och senare tränare.
- Det gav sig självt, jag var inte 
tillräckligt bra. Samtidigt tyckte 
jag det var väldigt roligt att döma 
och när jag klättrade på stegen där 
fanns det ju utmaningar som kitt-
lade.
Som allsvenskan?
- Javisst. Det var ju ett mål, en 
dröm, för mig som domare. Precis 
som det är för spelare.
Och så sitter du här nu, som re-
kordman.
- Ja, så blev det. Den tanken 
har ju liksom aldrig funnits, 
förrän nu när det började 
närma sig.
För er som inte har koll på sta-
tistiken för antal dömda mat-
cher i allsvenskan, det kan ju 
finnas sådana människor, så 
hade Leif Sundell rekordet i 
rätt många år. Sundell var hu-
vuddomare i allsvenska fot-
bollsmatcher 262 gånger.
När Ingvarsson blåste slut-
signal mellan Gefle och Elfsborg i 
sista omgången av årets allsvenska 
var hans notering 267.
Du är en historisk man, Martin.
- Ha, ha! Jo, åtminstone ett tag 
framöver.

Blev inte bäst, men mest
Den vanligaste av frågor i sådana 
här sammanhang: hur känns det?
- Det är klart det är skoj att ha re-
kordet, även om det var min far 
som var ivrigast att räkna matcher 
när det närmade sig. Han är nog 
lika stolt som jag är.
- Jag blev inte bäst, men jag blev 
mest. Det har jag sagt i några inter-
vjuer och så är det.
Martin blev UEFA- domare, han 
blev FIFA-domare, men nån Cham-
pions League-match blev det aldrig 

som huvuddomare.
Det var alltid någon svensk före i 
den trappan. Och när Anders Frisk 
tog hissen ner stod plötsligt några 
andra svenskar i vägen, en av dem 
hette Peter Fröjdfeldt.
Surt?
- Jag ska inte ljuga, det är klart att 
det ibland har känts tungt. Ett par 
gånger har jag varit så nära att lyf-
tas upp på CL-nivån, men det blev 
aldrig så.
- Däremot, och det är jag stolt 
över, har jag varje gång stöttat den 
svensk som fick ”min” plats till 
hundra procent.

Hårt anlitad fjärdedomare
Den lojaliteten och den generösa 
inställningen har troligen genere-
rat fler stämplar i passet än vad de 
ordinarie Champions League-do-
marna har samlat på sig.

Det har blivit ett stort antal upp-
drag som huvuddomare i UEFA-
cupen och andra internationella 
turneringar, men Martin Ingvarsson 
har också gjort karriär i de absolut 
översta sammanhangen, Champi-
ons League, VM- och EM-kval, 
EM-slutspel som – 4:e-domare!
När nya SportMagazinet träffar 
Martin är mötet bestämt till IFK 
Hässleholms klubbstuga – Martin 
är ”gul” av födsel och ohejdad vana 
och är en av ledarna i ett av IFK:s 
pojkar 15-lag. I den inledande upp-
mjukningen med kaffe deltar IFK:s 
klubbchef John Paulsson och några 
yngre IFK-spelare.
Martin svarar då och då på mobi-
len och rabblar klockslag och bok-
ningar.
- Jag ska till Ukraina i morgon bitti, 

det är mycket klydd med att få ihop 
det, säger han.
Sveriges bästa team, med Peter 
Fröjdfeldt som huvuddomare, är 
engagerade av det Ukrainska fot-
bollförbundet för att skipa rättvisa 
i prestigemötet mellan Shaktar Do-
netsk och Dynamo Kiev!
- I Ukraina är det här som Barce-
lona-Real Madrid, oerhört laddat. 
De vill ha ett helt neutralt domar-
team och frågan gick till oss.
- Man får väl säga att de är rätt se-
riösa, bara min flygresa kommer 
att kosta tiotusentals kronor. Och 
sen är det tre till som ska dit, säger 
Martin.
Hur vanliga är sådana här inbjud-
ningar?
- Det är mest östländerna som 
bjuder in oss svenskar. Danskarna 
har ju en annan säsong tidsmässigt 
och när de är lediga på hemmaplan 

åker de ganska ofta till ara-
bländerna och dömer där.
Vad gör 4:e-domaren i en 
Champions League-match 
mer än att hålla upp skylten 
med tilläggsminuter?
- Ha, ha! Det är faktiskt rätt 
mycket att stå i. Det är all-
tid genomgång klockan tio 
matchdagen med lagens re-
presentanter, den tillsatta 
matchdelegaten och säker-
hetsansvariga.

- Jag kollar också lagens dräkter, så 
att exempelvis strumporna inte är 
för lika i färgen. Man går igenom 
reglerna för det tekniska området 
och lite andra grejer.
- Förr åkte alltid hela teamet till 
den här träffen, men om 4:e-doma-
ren är rutinerad – och jag räknas 
väl som det – så tar han förmid-
dagsmötet själv, så kan de andra 
domarna ladda i lugn och ro.

Poliseskort till arenan
- Sen äter teamet lunch på hotellet. 
Ibland blir det en promenad eller 
rundtur, lite avkoppling och fika 
och sen åker vi till matcharenan 
så att vi är på plats 90 minuter före 
avspark. Färden dit är nästan alltid 
med poliseskort.
Vilken roll har du under matchen?

- Förenklat att hålla ordning runt 
avbytarbänkarna och det tekniska 
området och se till att bytena sker 
på ett regelrätt sätt.
Får du ha några synpunkter på det 
som händer på planen?
- Ja. Nuförtiden har vi ju headset. 
Domaren, de två assisterande do-
marna och jag kan kommunicera.
- Det är olika hur mycket hjälp 
huvuddomaren vill ha, men en sån 
som Fröjdfeldt snackar mycket. 
När spelet närmar sig min position 
säger han:
- Är du med, Ingvarsson, är du 
med?!

”Inte så lyckat...”
Hur mycket får du ”lägga du dig i”?
- Jag hjälper till när jag tycker det 
är lämpligt. Men man får inte vara 
f-ö-r het på gröten. I en match var 
det en situation i straffområdet. Jag 
tyckte det var en gjuten fällning och 
skrek ”STRAFF”!
- Varpå den assisterande domaren 
som var på den sidan direkt skrek 
”NEEEJ”!
- Och på planen stod huvuddoma-
ren och visste varken ut eller in, det 
var inte så lyckat...
Vilken match var det?
- Det säger jag inte, ha, ha!
Har du koll på alla dina internatio-
nella uppdrag?
- Ja, jag har dokumenterat. Jag har 
dömt i 42 länder och totalt haft ut-
landsuppdrag 164 gånger.
Jösses!
- Jo, man har fått se sig omkring, 
det är jag tacksam för. Men det 
var faktiskt första gången jag var 
i Donetsk, så det blev en ny prick 
på kartan.
Och nu ska du pli proffs.
- Det är jag glad för. Det har varit 
ett helsike att få ihop dömandet, 
familjen och jobbet. Det började 
egentligen med att jag och Martin 
Hansson pratade med domarbasen 
Bosse Karlsson vid finalen i svens-
ka cupen i fjol.
- Både jag och Martin kom dit med 
andan i halsen och sa att ”vi får inte 
ihop det här längre, Bosse”.

Namn: Martin Ingvarsson
Ålder: 43
Familj: Hustrun Linda, tvillingarna Anton 
och Emil, 14, Linus 10
Född: I Hässleholm
Bor: I Hässleholm
Moderklubb: IFK Hässleholm
Domarklubb: Hässleholms FDK
Yrke: Konsulent på Skånes Fotbollförbund, 
fr.o.m. 2009 fotbollsdomare på heltid



- Bosse fångade signalen och pra-
tade med Lagrell (Lars-Åke, för-
bundsbasen) och sen var bollen i 
rullning.
Förste januari kan du sätta ”Proffs-
domare” på visitkortet. Hur många 
blir ni, förresten?
- Det är inte helt klart ännu, men 
5-6 stycken blir det nog.

Investering i familjen
Var det självklart att tacka ja?
- När jag fick tjänstledigt från job-
bet som konsulent på Skånes Fot-
bollförbund var det ingen tvekan. 
Men jag förstår ju en del av de an-
dra killarna som måste sluta sina 
jobb. Det är såklart väldigt indivi-
duellt hur man ställer sig.
Vad betyder det här för dig?
- Dels är det en investering i famil-
jen. Vi har tre barn, jag får möjlig-
het att stötta dem, att vara närva-
rande på ett helt annat sätt jämfört 
med tidigare.
- När det gäller dömandet får jag ju 
helt andra förutsättningar att förbe-
reda mig inför matcherna, att hålla 
igång fysiken, och det blir en helt 
annan fokusering på uppgiften.
Proffs... då blir man rik?
- Nä. Det har bestämts att lönen in-
te ska vara offentlig. Jag har skrivit 
ett tvåårsavtal och därmed har jag 
ju sagt mig vara nöjd.
Och nu kommer spelarna att säga 
”Hur kunde du missa det? Du är 
ju proffs!”
- Äh, jag kommer naturligtvis att 
göra misstag. Men jag är faktiskt 
rätt säker på att jag kommer att bli 
en bättre domare.
- Men det finns en annan intressant 
aspekt i det här. Tidigare har det 
varit svårt att rekrytera dom som 
lagt av som spelare till domare. Nu 
finns det en ny morot för spelare 

som av olika anledningar slutar i 
26-27-årsåldern.
Knut-Ingvar, din pappa, var fot-
bollsdomare. Du gick i hans fotspår. 
Kan vi räkna med fler Ingvarssons i 
domardress framöver?
- Jag tror inte det, tyvärr. Tvilling-
arna, dom är 14, debuterade som 
domare i år. Ingen av dem fortsatte, 
det blev bara en match.

”Så otroligt korkat!”
Tyckte de inte det var kul?
- De dömde samma dag på Österås 
IP, samtidigt på olika 
planer. En av grabbar-
na klarade sig bra, den 
andre hade oturen att 
en ledare i motståndar-
laget hela tiden klagade 
och gapade över hans 
domslut.
- I pausen kom han bort 
till mig, gav mig pipan 
och sa att jag fick ta 
över. Sen gick han iväg 
och satte sig vid ett träd 
och grät.
- Här stod alltså en 
vuxen människa och 
coachade ett 10-årslag, ett 10-års-
lag!, och fördärvade en domarkar-
riär för en 14-åring innan den ens 
hann börja.
- Det otroliga var att den här leda-
ren, skriv ledaren med citations-
tecken förresten, efteråt berättade 
att han är domaransvarig i sin för-
ening. Hans ursäkt var att han inte 
visste att det var den unge doma-
rens första match!
- Nu var det min egen son, men det 
kvittar, jag blir lika besviken varje 
gång jag hör vuxna fotbollsledare 
skälla på unga domare. Det är så 
otroligt korkat!
Själv är du exponerad för ännu 

större idioter än den typen av 
misslyckade ungdomsledare. An-
ders Frisk slutade på grund av hot 
och trakasserier. Martin Hansson 
är hårt ansatt just nu. Har du själv 
blivit hotad?
- Jag har varit ganska förskonad. 
Folk hör av sig med jämna mellan-
rum för att förklara hur fullständigt 
värdelös jag är, men inga direkta 
hot.
- Det som händer Martin Hans-
son är sanslöst. Han är inblandad i 
några krångliga situationer, media 

eldar på och sen tycker tydligen 
somliga supportrar att de ska ta 
egna initiativ.

Anfield är häftigast
Roligare ämnen: häftigaste are-
nan?
- Anfield Road i Liverpool. Första 
gången jag var fjärdedomare där 
frågade jag hur många bollkallar 
de hade och hur de var placerade. 
Det är en given fråga, sånt måste 
fungera.
- Liverpools representant svarade: 
”Bollkallar har vi inga. Publiken 
kastar tillbaka bollen när den ham-
nar utanför planen”.

- Men, så kan vi inte ha det, sa jag. 
Om ni leder i slutet av matchen så 
maskar ju publiken och skiter i att 
kasta in bollen igen!
- Då tittade den här engelske gent-
lemannen på mig och sa: ”INGEN 
skulle få för sig det. Den som miss-
sköter sig blir fråntagen sitt sä-
songskort. Vi har 67 000 personer 
i kö för att få köpa ett sådant kort. 
Tro mig, vi behöver inga bollkallar 
här!”
- Han hade rätt.
Din värsta match?

- Stockholmsderbyt 
Hammarby-Djurgår-
den 2006. Matchen 
spelades på Södersta-
dion istället för som 
annars på Råsunda. 
Redan före avspark 
kändes det att det inte 
skulle bli bra, det var 
otäck stämning.
- Och sen sprang ju 
åskådare in på planen, 
det kastades in en mas-
sa grejer, det var kaos. 
Det är väl enda gången 
jag varit riktigt rädd 

som domare. Jag sprang fort som 
fan in i omklädningsrummet.
- Efter en bra stund fanns det bara 
ett beslut att ta: avbryta matchen.

3-3-derbyt en favorit-dvd
Din bästa match, då?
- Ett annat Stockholmsderbyt. 
AIK-Djurgården, 3-3. Det var en 
match med utvisningar, straffar och 
makalös stämning. Allt flöt för mig, 
allt blev rätt.
- Den dvd:n har jag tagit fram några 
gånger när det känts tungt för att 
samla kraft!
Får du ha nåt favoritlag?
- Nja, det får jag väl? Mitt är Tot-

tenham. Det blev så när jag var väl-
digt ung. Tottenham hade två spe-
lare som hette Martin i förnamn, 
Shivers och Peters. Så enkelt var 
det.
Nu är du domare på heltid, kan du 
döma alla lag i allsvenskan då?
- Från och med nästa år ändras reg-
lerna som tidigare hade geografiska 
begränsningar. Så, ja, nu kan jag 
som skåning döma Malmö FF och 
Trelleborgs FF.
Men inte Helsingborgs IF?
- Det är upp till oss domare att 
avgöra jäv-frågan. Bosse Nilsson 
tränar HIF. Jag har haft Bosse som 
tränare, vi känner varandra väl, vi 
bor båda i Hässleholm. Jag kom-
mer därför inte att döma HIF:s 
matcher.
Fler sådana jäv-lägen?
- Det lag som Peter Swärdh tränar 
(Mjällby AIF kommande säsong) 
är också struket för min del. Peter 
är bästa kompis till mig, det är ute-
slutet att jag skulle vara domare när 
hans lag spelar.
Till sist, Martin, alla fotbollsintres-
serade undrar ju: vem är den gnäl-
ligaste spelaren i allsvenskan?
- Det är ...du begriper ju att jag inte 
kan namnge någon! Jag kan säga så 
här: det finns förstås en massa olika 
personligheter bland de allsvenska 
spelarna. En del har glimten i ögat, 
andra har det inte. En del begriper 
när det är sluttjafsat, andra håller 
på att gnälla om precis allt och då 
får man till slut visa upp det gula 
kortet.
Precis som det alltid har varit, i alla 
divisioner.
- Jo, ha, ha, det stämmer bra.

Peter Malm

Livet är fullt av goda råd, här är ett till:
Skaffa dig en jurist. 

Amber Advokater  ●  Frykholmsgatan 4 ●  Box 275, 281 23 Hässleholm  ●  Tel 0451 710 400
info@amberadvokater.se ●  www.amberadvokater.se

Frykholmsgatan 4  •  Box 275, 281 23 Hässleholm  •   tel 0451 710 400
hlm@amberadvokater.se  •  www.amberadvokater.se
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Minilöner 
– IFK har inför årets säsong 
gjort om alla löner till mini.
Det är, som väl ingen kun-
nat undgått, bistra tider.
Företagen friställer och 
varslar.
Färre hus och bilar säljs och 
allt pekar neråt.
Då fanns det inget annat val 
än att sänka spelarlönerna.
Visst är våra killar beund-
ransvärda, dom offrar mas-
sor med timmar på fotbol-
len, träning och matcher 
fem-sex dagar i veckan och 
visst hade IFK gärna velat 
betala mer.
Minilöner,  minibil, en liten 
gul och svart, så klart.

Kom loss – tryck hos oss!
Vi leder dig rätt i trycksaksvärlden!

ISO  9001
ISO 14001

NORRA SKÅNE OFFSET
     281 81 HÄSSLEHOLM
Norra Skåne Offset AB

281 81 Hässleholm • Tel 0451-745 111 • Fax 0451-745 031
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www.nso.se

Minilöner i IFK
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Nu i Hässleholm
GEORG JENSEN

Fusion
Ringar

Hängsmycke

Örhänge

Första Avenyn 4, Hässleholm • Tel 0451-413 45

KONFERENS PÅ PETVÅ!
Konferera i natursköna omgivningar, ta fikat utomhus, 
gå en rogivande skogspromenad i pausen.

Dagkonferens  från   304:-pp

REPÖVNING  
Allt utförs som en gruppfälttävlan och sätter gruppens 
samarbetsförmåga på prov. Grillmiddag med fältmässig 
utspisning.    
Prisexempel vid 200 personer 399:-pp 

ÖVERNATTNING
Fullända eventet och bo över i logementet

Tillägg:     99:-pp

MIDDAG I RESTAURANGEN   
Grillbuffé   145:-pp  
Trerättersbuffé   250:-pp  
Show med dans   begär offert

Med tillgång till stora ytor både inomhus och utomhus 
så har vi möjlighet att ta emot 100 – 1200 gäster och 
kunnandet att arrangera allt från en enkel middag till 
minimässor. Om du vill kan du kombinera med middag 
och övernattning på Hotell Statt i Hässleholm.

I Gepefek Hotels ingår:  
Hotell Statt, Hässleholm.  Hanöhus 
Hotell och Konferens, Sölvesborg.
Tingsryd Hotell och Konferens, 
Tingsryd.  Petvå Konferens Catering 
Event, Hässleholm.

SAMLA GÄNGET PÅ HANÖ!
Samla ditt gäng för en heldag på Hanö. Vi bokar båt 
och packar picknickkorg. Runda av dagen med cock-
tailmingel på stranden runt en sprakande brasa eller 
släpp loss och fi ra med en festkväll  med trerättersmid-
dag, underhållning och dans. Vi arrangerar alla typer av 
fester för både den stora som den lilla gruppen.

COCKTAILPARTY  479:-pp
inklusive mousserande vin och ostbuffé, tvårätters  
middag och musikunderhållning (min 40 pers)

GRISFEST   436:-pp
Helstekt gris, trubadur, lekar och allsång (min 40 pers)

OPERATION HAVSMIDDAG   516:-pp
En kombination av teambuilding, matlagning, god mat 
och dryck. Ditt sällskap delas upp i grupper som i sam-
arbete med vår erfarna personal får skapa den fullän-
dade middagen.

Vi är övertygade om att din fest blir en succé. Kontakta 
oss och framför dina önskemål. Vi hjälper dig att sätta 
samman meny och aktivitet som passar er.

HANÖHUS Hotell & Konferens    Tel: 0456-525 10   www.hanohus.sePETVÅ   Konferens Catering Event    Tel: 0451-142 00   www.petva.se

FÖRETAGSEVENTS 

OCH 

PERSONALFESTER!
FÖRETAGSEVENTS 

OCH 

PERSONALFESTER!
BOKA

www.petva.se   
boka@gepefek.se  
0451-142 00

www.hanohus.se   
info@hanohus.se  
0456-525 10

Samtliga priser är exkl moms.

Tingshusgatan 4
Hässleholm
0771-22 44 88
nordea.se

Samla dina affärer hos oss
– det tjänar du på!

Sprider du dina bankaffärer lite här och lite där? Tänk om – och

samla allt på ett ställe! Hos Nordea blir du Plus- eller Förmånskund

med en mängd fördelar och bättre villkor när du lägger merparten

av dina bankaffärer hos oss. Välkommen in på ditt Nordeakontor

så berättar vi mer!

A

Tingshusgatan 4
Hässleholm
0771-22 44 88
nordea.se

Gör det möjligt
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S. Kringelvägen  Hässleholm
Tel. 0451- 468 40

Hjulinställningar  •  Balanseringar
Riktning av aluminiumfälgar  •  Service

Ungdomsturneringen Cup Syd betyder varje år 
stor underhållning på Österås idrottsplats två 
vårhelger.
Först spelas 11-manna, ett hundratal lag deltar, 
och det sker  21-24/5.
Sedan spelar de mindre tjejerna och killarna, 
här finns tvåhundra lag på plats och det sker 
13-14/6.
Det är folkfest, totalt är det c:a tiotusen män-
niskor som besöker Österås under de två hel-
gerna – alla är välkomna ner till idrottsplatsen 
och det är gratis entré.
Cup Syd arrangeras för artonde året.

Cup Syd på Österås

NU BEHÖVER DU INTE VÄLJA
Stor advokatbyrå
Vi på MOLL WENDÉN är vana vid att arbeta i stora orga-
nisationer med internationella nätverk – något som i hög 
grad har påverkat vårt sätt att bedriva affärsjuridisk 
rådgivning. 
 Vinnaren är du som kund, eftersom ditt företag får till-
gång till den stora advokatbyråns kunskap och processer.

Liten advokatbyrå
Snabba beslut. Lägre overheadkostnader. Smidig hantering 
av ärenden. MOLL WENDÉN är en lagom stor byrå som
bestämmer över sig själv. Givetvis arbetar ditt företag med
samma jurister över tiden.
 Läs mer om advokatbyrån som strävar efter balans på 
www.mollwenden.se – eller ring 040-665 65 00.

Gynna våra annonsörer!
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HÄSSLEHOLM & TYRINGE

Vi kan erbjuda allt inom VVS
• Värmepumpar • Värmepannor

• Fjärrvärmeväxlare mm.
Ring 0451-467 00, så får du

kostnadsfri kalkyl

Järnvägsgatan Hässleholm 0451-457 00

Ditt nöjesställe i sta´n
Pub - Restaurang - Nattklubb

Helhetslösningar 
för allt ditt avfall
Hässleholm
0451-10045

Kristianstad
044-217800

advokat Jan-Åke Engvall
advokat Lars Blad

advokat Niclas Larsson 
 jur kand Ylva Öhrnström

Notarius Publicus.

V Storgatan 51, Box  73, 291 21 Kristianstad   
Telefon 044 - 18 35 00  Fax 044 - 21 48 60 

Epost kristianstad@kpmg.se 
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PROFILEN             
          Namn: Oskar Hans Ola Olsson
    Ålder: 22
  Längd: 184 cm
Vikt: 74 kg
Bor: Lägenhet i Hässleholm
Civilstånd: Singel
Yrke: Lagerarbetare på Axfood
Bil: Renault
Klubbar: Röke IF, Vittsjö Gik, IFK Hässleholm
Styrkor: Passningsspelet, spelförståelsen
Svaghet: Huvudspelet
Favoritlag: Manchester City
Favoritspelare: Stephen Ireland
  Skräckmotståndare: Leo Messi
     Favoritland: Thailand
      Favoriträtt: Mammas kycklingfilé
        Favoritskådespelare: Torkel Petersson
               Favoritartist: Bob Dylan
              Sinnestillstånd: Lugn och avslappnad
             Ogillar: Lök
           Tycker bäst om: Semester

Oskar
- Robinho blir inga problem, han 
verkar vara helt ur slag.
Oskar Olsson sitter i klubbhuset 
och drömmer. Om fortsatta skräl-
lar i svenska cupen, om en sensa-
tionell möjlighet till spel i Europa 
och om chansen att möta favoritla-
get på Österås.
 
Svenska cupen brukar ju kallas 
”närmaste vägen ut i Europa” och 
IFK är ju vidare i cupen och Djur-
gården går kanske att störa (0-6 
mot IFK Göteborg, hur bra kan 
de vara?) och någon skräll till ef-
ter det kan man ju hoppas på och...
ja, ungefär så kan man drömma sig 
bort och då är vi snart framme vid 
match på Österås mellan Oskar 
Olssons IFK Hässleholm och Ro-
binhos Manchester City.
Fast just nu är alltså Olsson inte 
särskilt nöjd med brassestjärnas in-
satser i City. Det blir nog värre att 
få stopp på Stephen Ireland, fun-
derar Olsson medan vi fortfarande 
befinner oss i drömlandet.

Lex Linderoth
Drömmar är viktiga och roliga, 
men om vi ska återvända till verk-
ligheten kan vi konstatera att Os-
kar Olsson har tagit klivet fram 
som en av IFK:s absolut viktigaste 
spelare i den tuffa jakten på en 

topplacering i division två.
Eller klivet bak, kanske vi ska 
säga.
För det var när den offen-
sive mittfältaren Olsson 
blev defensiv mittfältare 
som bitarna började falla 
på plats.
Lite lex Tobias Linderoth; 
en begåvad och spelskick-
lig mittfältare som även tar 
på sig rollen som bollvin-
nare och kämpe.
- Jag trivs bättre som de-
fensiv mittfältare, jag pas-
sar bättre i den rollen, sä-
ger Olsson.
- Men jag vill inte längre 
ner i planen, mittback vill 
jag inte bli, ler han.

Stor press
Trots att han bara är 22 år 
har Olsson hunnit stöta på 
en del motgångar i sin se-
niorkarriär. Inför säsongen 
2007 haussades han som 
den nye mittfältsstjärnan 
i IFK, men det blev inget 
omedelbart genombrott 
för Olsson.
- Det var lite tungt, jag 
hade press på mig och var lite för 
ojämn och fick en del kritik, säger 
Olsson.

Egentligen var det helt naturligt 
att Olsson var ojämn 2007. En 
20-åring som gör sin första riktiga 

a-lagssäsong... det hade ju varit 
synnerligen märkligt om det i-n-
t-e hade gått lite upp och ner för 
Olsson.

Tack och lov lät sig inte Olsson 
knäckas av ett svajigt 2007. Han 
mognade, blev starkare och fick 

mer rutin. Och hösten 2008 
– när han fick rollen som 
defensiv mittfältare bakom 
Burim Rexhepi – kom lyf-
tet.

Rökeprodukt
IFK gjorde en stark höstsä-
song och en av nyckelspe-
larna var Rökeprodukten 
med den vajande löpstilen.
- Det var väl mycket en 
mognadssak, jag blev sta-
bilare och höll en jämnare 
nivå. Sen har jag blivit star-
kare fysiskt och aggressi-
vare, man kan ju inte halv-
mesa, säger Olsson.
Oskar Olsson ser med till-
försikt fram emot 2009 års 
säsong. Potential finns för 
att vara med i toppen.
- Men det är viktigt att vi 
är med från start i år. Och 
vi måste få in den där vin-
narmentaliteten, vi får ald-
rig vara nöjda med något 
annat än vinst. Man måste 
kunna grisa sig till en 1-0-

seger borta mot något bottengäng 
för att vinna serien, säger han.
För Olsson är fotbollen nummer 

ett och hans primära mål är att ta 
sig uppåt i seriesystemet med IFK 
Hässleholm. Några planer på att 
lämna gulsvart har han inte.

Hockeymålvakt
 - Nej, det finns ingen anledning, jag 
trivs så bra här. Det är alltid kul att 
komma till träningarna och träffa 
alla, vi har ett sammansvetsat gäng 
med riktigt bra stämning.
Till sist lite bonusinfo om IFK-pro-
filen:
Han var ishockeymålvakt i Ty-
ringe, men lade plockhandsken på 
hyllan när han var elva.
Han spelade ytterback i Vittsjös a-
lag redan som 15-åring.
Hans bästa fotbollsminne är Go-
thia Cup-bronset med IFK:s juni-
orlag.
Hans bror Kalle är andremålvakt 
och hans kusin Jesper Bertilsson är 
utespelare i IFK.
Han vill återvända till Röke IF den 
dagen han varvar ner.
Han lägger ofta hörnor och fri-
sparkar i IFK – men han är inte 
straffskytt.
- Jag har inte fått förtroendet, säger 
han leende – och tittar menande på 
tränaren Daniel Nilsson.

Peter Paulsson
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Din lokala bank som fi nns nära Dig på Din ort
 
 

www.sparbankengoinge.se 

Farstorp 0451-770043     Glimåkra 044-44950     Röke 0451-40038   Vinslöv 044-85000
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Detta

Har

Hänt
Stackars TOBIAS 
LINDEROTH.
Nu har landslagsmitt-
fältaren och Galatasa-
ray-proffset opererats 
igen och det blir ingen 
fotboll närmaste tiden 
vilket betyder att han 
missar VM-kvalmat-
cherna mot Danmark 
och Malta.
Det har också spe-
kulerats i att Tobias, 
som debuterade i IFK 
Hässleholms Super-
ettanlag som 16-åring, 
skulle flytta hem till 
Sverige och Elfsborg.

IFK har fått med tre 
pojkar i Skånelagen, 
Linus Karlsson (1) i 
pojkar födda 1994 och 
Albin Nilsson (2) och 
Viktor Paulsson (3)  
som är födda 1993.

Cirkeln sluten
�Mål-Arvid�, Magnus Arvidsson, är tillbaka i Helsingborgs IF.
Efter en korsbandsskada 1992 hade Magnus en tung väg tillbaka och HIF lät Magnus gå till 
IFK Hässleholm och alla minns vilken succé han gjorde. Magnus öste in mål och hans tre mål 
på 1,5 minut mot Landskrona BoIS gav Magnus en plats i Guinnes rekordbok.
Sedan blev det Trelleborgs FF och allsvenskan, fyra proffsår i Bundesliga och Hansa Rostock 
och för två år sedan hamnade han i allsvenskan och Halmstads BK. Nu blir det spel i HIF igen 
och nu som då heter en av anfallskompisarna Henrik Larsson.

Daniel Engel spelar i år i IFK, en lovande kille som siktar uppåt i seriesystemet.

Syrran Sofie har redan nått dit, via Södra Dal och div. 1, lirar nu Sofie i Pixbos elitserielag och när 

det spelades SM-final och Pixbo slog Rönnby med 2-0 så var det Sofie som gjorde 1-0.

Och för de äldre IFK-arna så är pappa Michael Engel bekant, han spelade i IFK på 80-talet men 

hette då Bengtsson och kom från Hästveda.

Seriens snabbaste spelare, DAVID HANSSON är 
tillbaka i IFK.
Det är nu snart två år sedan David slet av korsban-
det i en seriematch mot Mabi i Malmö och eftersom 
David inte var fit for fight så stack han till USA och 
jobbade 2008.
Suget efter fotbollen blev för stort och nu är David 
tillbaka i IFK och med sin snabbhet är han ett hot 
mot alla div.ll-försvaren.

0451-70 59 97 • www.rivalrelax.se

Stötta IFK, köp våra hushållsnära tjänster!
Vi hjälper er med städning, fönsterputsning 
barnpassning, trädgårdsarbete med mera.

Säg att ni vill köpa ”IFK-timmar” så stödjer ni 
IFK med varje timme ni köper.

Vi ordnar förmånslösningar för företagets 
anställda och städar på företaget. 

Bild 3

Bild 2

Bild 1
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Oj, vilket hus!
Allegro är storsäljaren bland våra moderna, designade hus. 

Och vi talar om ett riktigt drömhus!

    Du möts av känslan av frihet och rymd. Ett stort, härligt 

vardagsrum med 4,5m i takhöjd, med stora glaspartier och 

ljusinsläpp från fl era väderstreck. Och direktkontakt med 

trädgården.

    En spännande nivåskillnad gör köket till ett rum med 

närhet, utsikt och översikt. Och vad sägs om ett lite större 

sovrum med eget duschrum och direktutgång till trädgården? 

    Allegro är inte bara en dröm – det fi nns i verkligheten 

också. Läs mer på vår hemsida!

Vår ”Inget strul”- garanti gör 
ditt husköp både enklare och 
tryggare. Prata med din lokala 
säljare så får du veta mer.

Nordens största småhustillverkare

www.modulenthus.se

Ett vardagsrum 

utöver det vanliga, 

med kaminen som 

standard.
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Ett säkert val i småbilsklassen.
Utrustad med antisladd, antispinn, panikbromshjälp

 och mycket mer.

Opel Corsa 
1.2 Enjoy Från ca 124 400 kr

POPULÄRPAKET NU 9 900 KR
Cd/radio med mp3-funktion, 7 högtalare 

och rattkontroller, luftkonditionering (AC), 
eluppvärmd läderratt.
(Värde ca 16 600 kr) Opel Astra 

1.6 Enjoy
POPULÄRPAKET NU 5 900 KR

cd/radio med mp3-funktion, fart-
hållare, läderratt (värde 9 500 kr)

Kanonerbjudande på Astra. 
    Spara upp till 20 000 kr!
Utrustad med ESP, 6 krockkuddar och mycket mer.

    Kombibilarnas konung.
1 850 liter lastutrymme, ESP och mycket mer.

Opel Vectra 
Kombi Enjoy

Från ca 216 100 kr
Ord pris ca 222 400 kr

POPULÄRPAKET NU 5 900 KR
Tvåzons klimatanläggning, cd/radio med 

mp3-funktion, farthållare, förarsäte juster-
bart i 8 led, platsbesparande reservhjul

(värde 13 400 kr)

Newmanbil AB
HässleholmHässleholm

0451-38 4000

S. Kringelvägen 2, 0451-38 40 00 • www.newmanbil.se
Öppet: Månd-fred 9-18, Lörd 11-14, Sönd 12-15

Opel Corsa 1.2 Enjoy

Från ca 124 400 kr
POPULÄRPAKET nu 9 900 kr Cd/radio med mp3-funktion, 
7 högtalare och rattkontroller, luftkonditionering (AC), 
eluppvärmd läderratt.
Värde ca 16 600 kr)

Opel Astra 1.6 Enjoy

Nu från ca 143 350 kr Ord pris ca 160 300 kr

POPULÄRPAKET NU 5 900 KR
cd/radio med mp3-funktion, farthållare,läderratt 
(värde 9 500 kr)

Opel Vectra kombi Enjoy

Från ca 204 100 kr Ord pris ca 222 400 kr

POPULÄRPAKET Nu 5 900 kr
Tvåzons klimatanläggning, cd/radio med mp3-funktion, 
farthållare, förarsäte juster-bart i 8 led, platsbesparande 
reservhjul (värde 13 400 kr)
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Nya Honda Civic 5D modell 2009 utvecklar sitt designdrivna utseende och förbättrar bränsle ekonomin 

med flera tekniska innovationer. Bland annat i-SHIFT som kombinerar manuell och automatisk växling, 

och SIL som indikerar när du bör växla för lägsta bränsleförbrukning. Interiört får du ny inredning  

i mörk krom, förbättrad komfort, sänkt ljudnivå och USB-anslutning (Sport och Executive). 

Pris från 168.900 kr

Bränsleförbrukning blandad körning 5,3–9,1 l/100 km, CO2 141–215 g/km. Miljöklass EU2005. Bilen på bilden är extrautrustad. www.honda.se

En formsäker nyhet. 
Uppgraderad och förfinad.

Kom in och provkör en prisbelönt designsuccé!

Newmanbil AB
HässleholmHässleholm

www.newmanbil.se               0451 - 38 40 00

Miljöklass EU2005. Förmånliga garantier inkl vagnskada 3 år. Bilen på bilden är extrautrustad. www.honda.se

Välkommen in och provkör den redan idag!

Bränsledeklaration blandad körning 5,7-9,0 l/100 km. CO2 150-215 g/km.

” En kort åktur räcker för att 

nya Honda Accord Tourer 

ska övertyga.” 
Vi Bilägare nr 12 2008

Pressen hyllar nya Accord:

Sedan från              Tourer från

238.900 kr226.900 kr

Newmanbil AB
HässleholmHässleholm

www.newmanbil.se               0451 - 38 40 00


