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Så har IFK åter genomfört en säsong med medelmåttiga resultat, en sjätteplats i div. 11 – 

långt ifrån godkänt och oengagemanget under hösten drabbade tyvärr tredje part, gamla 

storlaget IFK Malmö som åkte ur serien på grund av att IFK bjöd bottenlaget Nike på en 

tidig julafton, 1-7 hemma på Österås – och direkt avgörande 0-3 mot Lilla Torg på borta-

plan i sista omgången.

Det har minst sagt varit en turbolent säsong, IFK började bra med två 3-0 segrar där unge 

FILIP THURN (detta nummers profil) gjorde tre mål, sedan tappades en 2-1 ledning på 

bortaplan och så var säsongen förstörd. Och inte blev det bättre av att IFK beklagligt nog 

inte kunnat fullgöra sina skyldigheter i form av löner till spelarna – detta skall inte behöva 

ske.

Nu gäller det att se framåt och det är faktiskt med stor tillförsikt IFK planerar för nästa sä-

song, det sprudlar av revanschlusta bland såväl spelare som ledare. IFK har många unga, 

lovande spelare som väntar på att blomma ut och hamna högre upp i seriesystemet.

Och alla de unga ser ju att det går, sydafrikanen MAY MAHLANGU som spelade med 

IFK från sommaren 2008 till sommaren 2009 tog chansen när den kom. HIF-tränaren 

Bosse Nilsson plockade hem honom till de rödblå och direkt i debutmatchen hemma på 

Olympia mot Örebro SK utsågs May till matchens lirare.

Det finns fler spelare i IFK som har kapacitet att kopiera Mr. Mahlangus bedrift.

Efter 3,5 år tackar DANIEL NILSSON för sig som tränare – och in träder en gammal 

bekanting från allsvenska kvalåret 1993, många minns säkert den lille ettrige men elegante 

mittfältaren STEFAN JANSSON.

AFFE JÖNSSON stannar kvar som assisterande och i bakgrunden kommer BOSSE 

NILSSON att finnas.
Bosse kommer visserligen att fortsätta i allsvenska HIF, dock inte som tränare. - men vid 

sidan om hinner arbetsmyran med att organisera upp IFK fotbollsmässigt och detta blir en 

kick för hela IFK, det är ju inte första gången Bosse träder in i sitt kära IFK.

Det var Bosse som såg till att IFK blev ett elitlag 1974 då han förde upp IFK i näst högsta 

divisionen – och sedan var det Bosse som kom tillbaka 1982 och lade grunden till nästa 

storhetsperiod.
Jansson då, vart tog han vägen efter de ljuva åren 1993-94?

Jo, Stefan Jansson värvades 1995 till allsvenska Djurgården där han spelade några 

allsvenska matcher och sedan dess har han stannat kvar i huvudstaden och varit verksam 

i bland annat Djurgården, samt på senare tid i Ingvar ”Putte” Karlssons Svenska Fotbolls-

akademin.

Nu blir Stefan skåning igen och han började med att se IFK:s juniorer kvala sig kvar i 

juniorallsvenskan genom en 4-0 seger mot Malmö City.

Veckan därpå kvalade sig IFK kvar i pojkallsvenskan och IFK är i detta avseende i 

mycket fint sällskap – det är inte många lag förutom elitlagen som har lag både i pojk- och 

juniorallsvenskan.
Detta betyder att IFK har en bra grund att stå på och nu kan vi bara hoppas att klättringen 

uppåt i seriesystemet skall börja.

Dock ett litet orosmoln: Det finns inte ett enda elitlag som inte har en konstgräsplan att träna 

på, det verkar omöjligt att avancera utan konstgräsplan, man hamnar liksom några veckor 

efter i uppbyggnadsperioden.
Vi kan bara hoppas att politikerna inser hur mycket efter Hässleholm ligger, konstgräs-

planer är en självklarhet i metropoler som Kristianstad, Höör, Bjärnum, Glimåkra och Kil-

leberg.
Men IFK både tror och hoppas på att politikerna ser till att det blir sista vinter-

säsongen på grus, ett underlag som man skrattar åt i alla kommuner med 

självaktning.

LENNART MÅNSSON

Efter regn kommer sol

Daniel Engel, 18 år, tacklar en Djurgårdare i Svenska Cupen.

Foto: Bildbyrån

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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Det är endast hos oss 
du kan skicka

Blommogram och köpa 
blomstercheckar!!! 

Julbord  2009
    
 

Vi har julbord mellan  21 nov – 23 dec

Resturangen
Jultallrik  250:- (även dagtid)

Julbord  350:-  (kvällstid)
Julbord med 60-talsmusik 450:-

(11/12 & 12/12)

Catering
Liten julbuffé  115:-

 Julbuffé  200:-
Stor Julbuffé  260:-

Ring för bokning. 
( Gärna 1 v. i förväg)  

Välkommen!
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Vi har den på PMR!

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

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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IFK har öppnat en Outlet-butik – du hittar den i välkända 
Doktorsvillan bakom Kvantum, i samma byggnad som Häss-
leholms låssmed.
-Vi öppnade i september och vi har öppet torsdagar, fredagar 
och lördagar, berättar John Paulsson.
- Här finns allt från t-shirts, träningsoveraller, barnjackor, 
hygienartiklar, rengöringsprodukter, leksaker, ficklampor, 
underkläder, ljus, servetter, papptallrikar och övriga en-
gångsprodukter, godis, ryggsäckar, vettexdukar och mycket 
mycket mera, berättar välkände köpmannen Gert Jönsson, 
som är en av många ideellt arbetande IFK-are som hjälper 
till i den nystartade butiken.
– Vi hoppas genom den här outletbutiken bredda våra möj-
ligheter till inkomster för att bedriva vår stora verksamhet, 
allt från knattelag, ungdomslag till representationslag, för-
klarar Jönsson.
- Välkomna ner till Doktorsvillan.

IFK har startat Outlet..
ÖPPETTIDER:

Torsdag-fredag  15.00-18.00 
lördagar 10.00-14.00
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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 

www.transportledet.se

Helhetslösningar 
för allt ditt avfall
Hässleholm
0451-10045

Kristianstad
044-217800

T E O K Y L

Årets företag 
i Hässleholm 2009

Enhörningsvägen 12,  281 43 Hässleholm
Telefon: 0451-38 11 50 • www.teo-kyl.se
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PROFILEN                                       Namn: Max Jonathan Filip Thurn
                                  Ålder: 20
                              Längd: 199 cm
                              Vikt: 89 kg
                            Bor: Vittsjö
                            Civilstånd: Singel
                         Yrke: Mångsysslare
                        Bil: Saab (”den är på väg till skroten")
                     Klubbar: Vittsjö Gik, IFK Hässleholm
                   Styrkor: Social. Bra tillslag med vänsterfoten
                   Svagheter: Konditionen. Dålig på att passa tider
                    Favoritlag: Arsenal
                    Favorispelare: Zinedine Zidane
                   Skräckmotståndare: Thomas Vermaelen
                    Favoritland: Har inte varit i det än
                      Favoriträtt: Kebabpizza
                         Favoritskådespelare: Johnny Depp
                           Favoritartist: Bono
                            Sinnestillstånd: Avslappnad
                         Ogillar: Att köa
                         Tycker mest om: 
                        Att göra roliga saker med vänner

FILLE
Han har tekniken, vänsterskottet 
och spelsinnet. I en 199 centimeter 
lång kropp.
Med sina unika egenskaper är Fi-
lip Thurn den mest spännande ta-
langen IFK fått fram på länge. Till 
våren tänker han ta steget från lo-
vande till dominerande.

Med sina knappt två meter är 
Thurn en mardröm att möta i nick-
duellerna. Och de 89 kilona gör 
honom jobbig att brottas med för 
vilken försvarare som helst. Men 
han menar själv att det finns stora 
möjligheter till förbättring.
- Huvudspelet har blivit bättre, 
men det kan fortfarande förbätt-
ras. Bara för att man är lång är 
man inte automatiskt bra i luften, 
säger han.
- Och fysiken kommer jag att lägga 

ner mycket tid på i vinter. Jag är 
nästan två meter och väger knappt 
90 kilo, jag ska kunna dominera 
mycket mer mot mittbackarna.

”Fällkniven”
Konditionen har varit ett problem 
för Thurn. Publiken på Österås har 
lärt känna ”fällkniven”; en pustan-
de Filip Thurn som tvingas ta igen 
sig med händerna på knäna. Men 
flåset har blivit bättre och fällkniv-
sposen ett allt mer sällsynt inslag i 
matcherna.
- Det beror också på att jag har 
fått spela forward, då kan man 
ransonera lite med krafterna. Som 
mittfältare måste man ständigt 
löpa och täcka upp ytor, på topp 
kan man spara sig lite och ha kraf-
ter kvar när det hettar till, säger 
Thurn.
Säsongen 2009 var klart godkänd 

för Thurns del. Tio mål svarade 
han för och nästan lika många 
framspelningar. Men vissa hade 
nog ännu högre förväntningar. Det 
blir ju gärna så när en jätte med 
strålande teknik brakar in i a-
laget. 

Crouch
Folk i och runtomkring klub-
ben såg likheter med en Peter 
Crouch eller till och en viss 
Ibrahimovic och Thurn hade 
onekligen en del press på sig.
- Jag vet att vissa tror hårt på 
mig, men jag känner ingen press 
annat än den press jag sätter på 
mig själv. Har jag gjort en dålig 
match tänker jag ju inte att ”nu 
blir folk i styrelsen eller några 
journalister missnöjda”. Jag är 
bara missnöjd och förbannad 
på mig själv, säger Thurn.
Efter två år med begränsad 
speltid gjorde Thurn i år sin för-
sta säsong som i stort sett given 
i startelvan.

Djurgården
Topparna, som exempelvis sä-
songsinledningen med stormat-
cher mot Falkenberg och Djur-
gården i cupen, var höga. Men 
dalarna var lite för många och lite 
för djupa.
- Det har varit jäkla mycket upp 
och ner, konstaterar han.
- Jag kan inte riktigt svara på var-
för. Kanske är det lite mentalt. Sen 
är det viktigt att hela laget funge-
rar för att man ska lyckas när man 
spelar på topp. Det finns liksom 
inga mellanlägen för en forward, 
antingen lyckas du med det du för-
söker dig på och är hjälte eller så 
funkar det inte i de avgörande mo-
menten och då är du kass.
Att IFK, igen, kastade bort alla 
chanser till serieseger ganska ti-
digt bidrog också till att laget – och 
Thurn – stundtals inte var särskilt 
imponerande.
- Motivationen spelar roll. I början 
av året var vi laddade och på g, sen 
blir det ju att man hänger lite med 
huvudet när man inte har något att 
spela för.
Thurn konstaterar att IFK helt en-
kelt inte var tillräckligt bra för att 
hota seriesegrande Lund.
- Vi har inte tagit de där enkla po-
ängen. Visst, man kan snacka om 
att vi behöver en skyttekung, men 

vi har släppt in alldeles för mycket 
mål. Då vinner man inte en serie. 
Och det är ju inte bara försvarets 
fel, hela laget måste fungera för-
svarsmässigt. Sen tycker jag att vi 

hade den näst bästa truppen i se-
rien och borde kommit tvåa. Och 
det hade vi kanske gjort om andra-
platsen hade betytt något.
Nu väntar en nystart för IFK med 
Stefan Jansson vid rodret. Thurn 
välkomnar förändringen, men pas-
sar även på att hylla förre tränaren 
Daniel Nilsson.
- Han ska ha mycket cred, han har 
gjort ett riktigt bra jobb. Men jag 
har haft honom sedan jag var 16 i 
j- och a-lag. Så det är nog dags för 
en ny röst.
Thurn sticker inte under stol med 
att den nya ledarstaben i IFK kan 
öppna dörrar för en lovande spe-
lare i gulsvart.

Höjdhoppare
- Stefan Jansson har goda kontak-
ter sedan tiden i Djurgården och 
Affe Jönsson är ju också välkänd 
inom fotbollen. Och i bakgrunden 
finns Bosse Nilsson, som har kon-
takter överallt i fotbollsvärlden. Så 
jag tror inte du kan hitta en bättre 
klubb om du vill upptäckas, gör 
man en bra säsong i IFK lär folk 
veta det.

Just nu är det bara fotboll som gäl-
ler för Thurn och han vill se hur 
långt han kan komma.
- Målet är att inom fem år ha en 
vettig livsstil. Om det blir som fot-

bollsspelare eller inom något 
annat yrke kan jag inte svara 
på. Men jag känner att det är 
för tidigt att lägga ner satsning-
en och det hade varit roligt att 
testa på spel högre upp. Sen vill 
jag inte sätta någon gräns. Jag 
vill inte säga att jag ska spela 
allsvenskan när jag är 23. Ska 
jag vara missnöjd om jag spelar 
i superettan då? Eller ska jag 
sluta sträva uppåt om jag når 
allsvenskan när jag är 22?
Thurn började spela fotboll 
hemma i Vittsjö redan som fy-
raåring. Han testade även på 
en rad andra idrotter när han 
var yngre och Thurn var bland 
annat framgångsrik höjdhop-
pare (”jag hoppade 1.55 som 
tolvåring”), men fotbollen har 
alltid varit nummer ett. Som 
14-åring gick han till IFK och 
de tre senaste åren har Thurn 
tillhört a-truppen. Och han 
trivs i gruppen (som det heter 
på lagerbäckska).

Bensinpengar
- Det är ett bra gäng och vi trivs 
ihop. Det är roligt att sitta i om-
klädningsrummet och tjabba och 
det är viktigt. Annars hade man 
inte orkat hålla på att träna nästan 
varje dag för en lön som knappt 
räcker för att betala bensinen till 
och från Vittsjö.
När han ska välja ut en personligt 
favorit från den gångna säsongen 
överraskar han med att i-n-t-e säga 
frisparksmålet mot Bromölla.
- Det är väl det målet man borde 
säga, i övrigt gjorde jag inte så 
många snygga mål. Men min favo-
rit är inte frisparken, det är ett mål 
mot Karlskrona borta. Jag fick ett 
inspel mot första stolpen och chip-
pade bollen över målvakten, det 
var jag nöjd med. Men alla andra 
tyckte väl att det mest såg ut som 
en bunke med spelare och bollen 
råkade gå på mig och in, säger 
Thurn och skrattar.

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

...lika lång och teknisk som Peter Crouch

Filip flyger över ex-landslagsbacken 
Karl Corneliusson.
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www.autopartner.nuwww.autopartner.nu

Sävvägen 2 - Härlöv -Kristianstad. Tel. 044-20 39 40
Thomas 20 39 43 • Jimmy 20 39 44 • Kim 20 39 45

AutoPartner

Smidighet + Elegans = Glädje. Detta är formeln som BMW 
X1:s design baseras på. Den urbant sportiga profi len med 
stigande sidolinjer, sluttande bakruta och korta överhäng. 
Den markanta fronten med motorhuvens kilformade linjespel, 
sex strålkastare och karaktäristiska njurformade grill. Tillsam-
mans skapar de en design med ett enkelt budskap. Glädje 
förkroppsligad.

Glädjens nya ansikte.

BMW X1
BMW X1

www.bmw.se

När du älskar
att köra

Besöksadress • Röingegatan 38 • Tel 0451-38 46 40

AB Hässleholmsbyggen erbjuder Dig som kund ett varierat 
utbud av hyreslägenheter i hela kommunen. 

Välkommen in och registrera Din intresseanmälan på vår hemsida!

www.hessleholmsbyggen.se

Söker Du bostad?

Vi har öppet när 
andra har stängt!

Bankkontoret
Måndag – fredag  10.00 – 18.00

Banktorget
Måndag – fredag  08.00 – 19.00  
Lördag 08.00 – 15.00 

Välkommen till Frykholmsgatan 4, Hässleholm

Din personliga smak 
är den viktigaste 
ingrediensen i våra kök
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Han kom till Helsingborg för ett 
och halvt år sedan för att spela 
allsvensk fotboll med Helsingborgs 
IF. Men det blev i stället div 2 med 
IFK Hässleholm.

- Men jag klagar inte. Året i 
Hässleholm gjorde att jag i lugn 

och ro kunde lära mig hur svensk 
fotboll spelas och fungerar. Det 
visste jag inte ett dugg om tidigare, 
eftersom det här är första gången 
jag är utanför Sydafrika, säger 

May Mahlangu, 20-årig mittfältare 
från Johannesburg.

Där gick han på fotbollsakademin, 
som till en del drivs av Helsingborgs 
IF.
- Jag har den akademin att tacka 
för mycket, säger May.
Han hade en tuff uppväxt i 
Johannesburg. När han var bara 
tolv år blev både hans 
mamma och pappa så 
allvarligt sjuk att deras liv 
inte gick att rädda.

104 år
May flyttade till sin mormor, 
där han fick växa upp.
- Hon har betytt oerhört 
mycket för mig. Det gör hon 
fortfarande, trots att hon 
börjar bli ganska gammal...
May kan inte låta bli att le en 
aning. Faktum är nämligen 
att hans mormor i dag är 104 
år...
Samtidigt som May miste båda 
sina föräldrar började han studera 
på fotbollskademin.
- Den och mormor har räddat mig. 
I en stad som Johannesburg är det 
lätt att ramla in  drogmissbruk, 
säger May.
HIF-tränaren Bosse Nilsson, som 
var den som tog Mahlangu till 
Helsingborg och som vet en hel del 
om fotbollsakademin säger:
- Det finns mycket stränga regler 
på akademin. Där är bruk av både 
droger och alkohol strängeligen 
förbjudet, säger Bosse.
Mahlangu fyller i:

- Vill man komma någonstans är 
det bara fotboll och studier som 
gäller.
När han kom till Sverige och 
Helsingborg för drygt ett och ett 
halvt år sedan var det vinter.
- Det var både snö på marken och 

kallt. Kommer i håg att jag frös. 
Jag hade ju aldrig varit med om 
vare sig minusgrader eller snö, 
säger Mahlangu.
Men bemötandet i både 
Helsingborg och Hässleholm 
värmde honom.

Bäst i premiären
Även om han spelade i IFK 
Hässleholm bodde han kvar i 
Helsingborg och tränade både 
med IFK och HIF.
- Det blev oftast tio pass i veckan. 
Tufft, men samtidigt lärorikt och 
något jag kommer att ha nytta av 
i framtiden, säger May.

Efter vårsäsongen var det dock 
slutspelat för IFK. Då hade han 
hunnit med att göra fem mål under 
vårsäsongen 2009. Under hösten 
har han spelat i HIF och där har 
Mahlangu gjort succé. I första 
allsvenska matchen från start 

(0–1 mot Örebro hemma på 
Olympia) fick han pris som 
bäste spelare i sitt lag. Varje 
gång den snabbe sydafrikanen 
satte fart gick det ett sus 
genom Olympias läktare, 
snacka om att bli publikfavorit 
på direkten. May hade också 
ett kanonskott, men Örebro-
keepern John Alvbåge gjorde 
en idioträddning. May fick en 
drömträff och faktum är att 
sydafrikanen började jubla 
innan han kunde konstatera 
att Alvbåge hade räddat.

-   Jag håller fortfarande kontakten 
med en hel del av spelarna i IFK 
. Ibland åker jag till Hässleholm 
och hälsar på, ibland kommer 
de på besök till Helsingborg, 
berättar Mahlangu, vars kompis 
från akademin i Johannesburg, 
Surprise, i höst spelat i IFK och 
kanske kommer att göra även 
under våren 2010. Sedan är kanske 
även denne snabbe tekniske 
spelare mogen för allsvenskt spel 
i HIF.

Walle Holmberg, 
Helsingborgs Dagblad

IFK-May gjorde 
allsvensk succé

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.



10

Veckan då IFK ledde både 
Allsvenskan och Superettan

Det var veckan då två IFK-are var 
överst i de två högsta serierna.
Bosse Nilsson ledde allsvenskan 
med Helsingborg.
Peter Swärdh toppade superettan 
med Mjällby.
– Jag såg Mjällby mot Värnamo 
i februari och redan då sa ja till 
Peter att det här kan bära hela 
vägen, säger Bosse Nilsson.
Vi vet alla hur det gick för 
tränarprofilerna från Hässleholm:
Swärdhs Mjällby höll hela vägen 
och tog klivet upp i allsvenskan.
Nilsson Helsingborg orkade inte 
vara med i guldkampen och föll 
som en sten genom den allsvenska 
tabellen.

Annat var den måndagskvällen 
den 3 augusti. Helsingborg 
besegrade Hammarby borta med 
2–1 och gick upp i serieledning i 
allsvenskan.

Erton proffs
I superettan samma kväll vann 
Swärdhs Mjällby med 2–0 hemma 
mot Trollhättan och befäste sin 
serieledning.
Det är inte varje dag två IFK-are 
toppar landets två högsta serier.
Men det roliga varade inte så 
länge.
Mjällby höll hela vägen även 
om det inte gick lika lätt utan 
proffsflyktade Erton Fejzullahu 
– men Helsingborg slutade vinna 

och landade till slut på en blygsam 
åttonde plats.
Faktum är att Helsingborg bara 
lyckades ta nio poäng på de sista 
13 matcherna.
– Frustrerande, Uefa-spelet på-
verkade det allsvenska spelet, 
tyvärr, säger Bosse Nilsson nu i 
efterhand.

”Henke” skadad
Helsingborg orkade inte med det 
tuffa spelschemat (22 matcher 
på 12 veckor) och skador på 
tunga namn som Henrik Larsson, 
Rasmus Jönsson och Marcus Lantz 
blev förödande.
– Vi skulle gjort som Peo (förre 
IFK-aren Per-Ola Ljung) sa och 

lämnat walk over eller skickat 
B-laget i första omgången i Uefa-
spelet. Då hade vi fått en bättre 
allsvensk placering, säger Bosse 
Nilsson.

Scouting
Nu drar Bosse Nilsson sig 
tillbaka och ska ägna sig åt 
scoutingverksamhet i Helsingborg 
i huvudsak och en liten mentorroll 
i IFK Hässleholm.
Samtidigt gör Peter Swärdh 
comeback i allsvenskan.
– Vi har haft en fantastisk resa i år 
och nu ska vi skaffa en slagkraftig 
trupp till nästa år, säger Swärdh 
och medger att han influerats av 
Bosse Nilsson i sin tränarroll.

Mjällby-tränarens första senior-
tränare i IFK Hässleholm hette 
nämligen… Bosse Nilsson.

30 år sedan
– Det var 1982, minns Swärdh.
I dag, nästan 30 år senare, gläds 
Bosse med Peter Swärdh.
– Det är jättekul, verkligen. Peter 
har en naturlig ledarstil, han 
är en klok man och har en bra 
spelförståelse. Mjällby har ett 
jätteintressant lag, säger Bosse 
Nilsson.

Patrik Persson,
Kristianstadsbladet

Allsvenskan 3/8

Helsingborg  17  11  1  5  29–19  34

Kalmar  17  10  3  4  33–17  33

Elfsborg  17  9  6  2  27–14  33

Göteborg  17  10  2  5  30–14  32

AIK  17  9  4  4  15–11  31

Trelleborg  17  7  4  6  20–17  25

Örebro  17  6  6  5  19–17  24

Gefle  17  6  6  5  18–18  24

Häcken  17  6  5  6  23–21  23

Malmö FF  17  5  7  5  15–12  22

BP  
17  5  5  7  19–25  20

Halmstad  17  4  7  6  15–20  19

Hammarby  17  4  4  9  13–21  16

Djurgården  17  4  2  11 11–35  14

Gais  17  2  7  8  20–26  13

Örgryte  17  1  5  11 10–30  8

SKD EUROCONF:s konferensgäster har nominerat Hotel ÅhusStrand som 
en av fyra kandidater till kategorin BÄSTA KÖK. Vi är väldigt nöjda med 
att vi som är en så stor anläggning, ändå kan hålla en hög och jämn
kvalitet. SKD EUROCONF arrangerar över tiotusen konferenser per år,
så nog kan vår köksmästare Milo vara stolt över sin prestation.
Den stolta vinnaren får ta emot priset vid Turmässan 2010.
Men njut gärna av vårt kök redan nu...

NOMINERADE TILL ÅRETS BÄSTA KÖK...

Superettan 3/8
Mjällby  17  14  2  1  44–8  44
Åtvidaberg  17  10  3  4  31–20  33
Sundsvall  17  9  4  4  32–24  31
Assyriska  17  10  1  6  24–20  31
Syrianska  17  8  3  6  26–25  27
Falkenberg  17  9  0  8  22–26  27
Ängelholm  17  8  2  7  28–26  26
Jönköping  17  7  2  8  24–26  23
Landskrona  17  6  3  8  22–23  21
Ljungskile  17  5  4  8  25–28  19
Norrköping  17  4  6  7  27–26  18
Väsby  17  4  5  8  18–23  17
Qviding  17  4  5  8  20–31  17
Sirius  17  4  5  8  20–33  17
Vasalund  17  4  4  9  22–39  16
Trollhättan  17  4  3  10 16–23  15

IFK:arna Bosse Nilsson och Peter Swärdh 
ledde samtidigt de två högsta serierna.
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IFK har nästkommande säsong lag i både pojkallsvenskan och 
juniorallsvenskan.
Och båda lagen har gjort en fullt godkänd säsong.
Trots att juniorlaget i år parkerade i mitten av tabellen fick IFK ändå 
kvala för fortsatt spel 2010 – och klarade även detta hinder.
Juniorerna inledde kvalet med förlust, men vann sedan de två återstående 
kvalmatcherna mot Limhamn/Bunkeflo och Malmö City med 4-2 resp. 4-0.
Pojkarna inledde också kvalet med förlust, sedan vann även dom de två 
sista matcherna, mot Högaborg med 2-1 och Öja med 7-1. Här kvalade 
IFK med en kombination av pojkar födda 1993 och 1994.
Alltså allsvenskt spel på Österås 2010 för både pojkar och juniorer.
Pojkarna får bl.a. möte Kalmar FF, Trelleborgs FF Falkenberg och Öster – 
och så ett mycket intressant lokalt lag, Åsum.
Juniorerna möter bland annat Mjällby, Trelleborg, Ängelholm, 
Falkenberg, Rosengård, Lunds BK och Kristianstads FF.

Juniorallsvenskan 2009
Matcher / mål
Calle Lindell 22/0
Linus Karlsson 22/2
Islam Mireé 21/8
Joel Wedenell 21/6
Jonathan Nilsson 21/0
Oskar Eriksson 20/0
Jakob Lang 20/0
Christoffer Ekelund 19/4
Filip Melin       18/7
Alexander Björnlund 18/6
Vladimir Barraza  18/1
Linus Berg        18/0
Liridon Rexhepi  17/3
Diego Delgado     16/3
Niklas Larsson    16/1
Marcus Nilsson 13/1
Fredrik Borggren 13/0
Tobias Grybb   9/0
Filip Lang        7/ 0
Christoffer Olsson 6/1
Daniel Engel       5/3
Jesper Bertilsson 4/0
Pontus Lindell     2/0
Linus Svensson 2/0
Victor Paulsson 1/1
Rasmus Christiansson 1/ 0
Joel Svensson      1/0

IFK i både pojk- och juniorallsvenskan 2010

FC Malmö räddar på mållinjen med en cykelspark 
framför IFK:arna Islam Mireé och Diego Delgado.

Joel Wedenell rycker loss.

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

Byggnads- och Ventilationsplåtslageri
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Vi tackar 
våra 

Nätverks-
medlemmar

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

Gunilla – en tuff brud

Hässleholm Miljö AB bidrar till en ständigt förbättrad 
livsmiljö genom att erbjuda produkter och tjänster 
som minskar kundernas miljö- och klimatpåverkan. I 
Hässleholm finns en av norra Europas mest moderna 
och effektiva anläggningar.
Ansvar, engagemang och kunskap för en hållbar 
framtid är det kommunala bolagets vision:

Ansvar: Genom ett systematiskt förbättringsarbete 
och förebyggande insatser minskar vi miljöpåverkan 
från våra verksamheter och anläggningar.
Engagemang: Sunda idéer ges kraft och utrymme 
att utveckla de bästa förutsättningarna för 
kundanpassade lösningar för att leva, bo och arbeta - 
nu och i framtiden.
Kunskap: Genom allas delaktighet samt genom 
hög kunskapsnivå får vi trygga och kompetenta 
medarbetare som vill och kan förbättra våra 
verksamheter.

I mars i år gick två starka och 
miljöinriktade kommunala bolag 
i Hässleholm samman och blev 
ett.
Hässleholm Miljö AB bildades 
av Hässleholms Renhållare AB 
och Hässleholm Fjärrvärme AB.
Vd och chef för cirka 70 personer 
blev Gunilla Holmberg, 44.
Nu håller hon och hennes 
medarbetare på att förbereda för 
fullt inför nästa stora investering.
I januari 2011 ska en ny 
samförbränningspanna på 30 
megawatt stå klar på Beleverket 
(värmeverket) vid Läreda 
industriområde i stan.
En affär på runt 225 miljoner 
kronor.
- Vi behöver verkligen den 
här nya pannan, säger Gunilla 
Holmberg. Detta är ett stort 
projekt. Två av våra nuvarande 
pannor är gamla. Vi måste också 
ha in den nya, stora pannan, 
eftersom vi har fått in och 
kommer att få många nya kunder 
på fjärrvärmesidan.
Den nuvarande samför-
bränningspannan - där det 
går att elda 
med brännbart 
avfall, biobränsle 
(träflis) och olja 
- har jobbat för 
fullt sedan 2003. 
Den är på 18 
megawatt. En 
mycket lyckad 
satsning som dock 
var väldigt omdiskuterad innan 
den togs i bruk.
Två av biopannorna kommer 
också att bytas ut. De har snart 
gjort sitt. Sedan finns det även ett 
par oljepannor. Dessa används 
for mycket nu, eftersom det 
saknas produktionskapacitet. 
Denna andel ska bli mindre 
med den nya pannan, för 
verksamheten går ut på att 
så mycket som möjligt av det 
som eldas ska vara brännbart 
avfall (drygt hälften idag) och 
biobränsle (nu nära 40 procent).
Den andra delen av 
verksamheten sker utanför 
Vankiva. Där finns Hässleholms 
kretsloppscenter och den 
stora avfallsanläggningen, dit 
transporter kommer även från 
andra kommuner.

200 000 ton avfall
- Vi blir egentligen aldrig färdiga 
med våra anläggningar, förklarar 

Gunilla Holmberg. Det händer 
någonting hela tiden. Detta är en 
av många orsaker till att det är så 
roligt att jobba inom Hässleholm 
Miljö AB, säger hon med ett 
stort leende...
Området vid Vankiva är på hela 
150 hektar. Så långt från gamla 
tiders soptippar som bara tänkas 
kan!
Dit kommer nu årligen runt 
200 000 ton avfall från hushåll, 
industrier och annan verksamhet.
- Av allt detta ska det bli så lite 
som möjligt kvar. Det gäller för 
oss att återanvända, återvinna, 
energiutvinna - och lägga så 
lite som möjligt till deponi. Vi 
kan ta emot avfall av de flesta 
slag och dessa ska behandlas 
med så lite miljöpåverkan som 
möjligt. Här har vi en av Skånes 
tre anläggningar med särskild 
kompetens, plats och teknik för 
deponi.
- Ja. vi kan deponera för lång tid 
här ute, förklarar Holmberg.
Farligt avfall, förorenad jord, 
oljeförorenat vatten, organiskt 
avfall, deponi, trä och brännbart 

med mera 
körs dit.
Det bränn-
bara krossas, 
forslas till 
B e l e v e r k e t 
och blir till 
f j ä r r v ä r m e 
där. På Bele-
verket, där 

man även tar vara på spillvärmen 
från grannen Paroc,  produceras 
också en del el.
Systerbolaget Ögrab (Östra 
Göinge Renhållnings AB) har 
numera samma kundtjänst 
som Hässleholm Miljö AB. 
Personalen jobbar från den 
utbyggda och moderniserade 
kontorsdelen på avläggningen 
utanför Vankiva.
Det finns kommunal fjärrvärme 
även i Tyringe, med egen 
biobränslepanna.

137 000 kilowatt
Gunilla Holmberg berättar att 
bolaget nu har gjort förstudier 
för fjärrvärme även till Vinslöv 
och Hästveda, inom en nära 
framtid. Planering pågår.
Rörnätet för fjärrvärmen 
omfattar nu mer än 13 
mil. Abonnenterna har 
tillsammans en ansluten effekt 
på mer än 137 000 kilowatt och 

förbrukade under 2008 hela 184,3 
miljoner kWh (kilowattimmar), 
vilket motsvarar den energi som 
behövs för att värma upp cirka 
10 200 villor.

Reno Norden
Produktion och distribution 
av  fjärrvärme, avfallsplanering 
och insamling av avfall 
från hushåll, industrier och 
andra verksamheter - med 
flera återvinningscentraler 
för allmänheten - samt 
avfallsbehandling på 
Hässleholms kretsloppscenter 
vid Vankiva är huvuduppgifterna 
för Hässleholm Miljö AB.
Reno Norden har hand om 
insamlingen och jobbar nu med 
cirka 18 bilar.
De övriga kommunala bolagen, 
förutom Hässleholms Miljö 
AB, är nu Hässleholms 
Industribyggnads AB (Hibab), 
Hässleholms Vatten och 
Hässleholmsbyggen.
Ordförande i Hässleholm Miljö 
AB är Christer Caesar, medan 
Gösta Johansson är vice.
Aktuella siffror visar, att 
fjärrvärmen i Hässleholm 
har 2 336 kunder i form av 
9 400 hushåll. Det handlar i 

Hässleholm om 1 719 villor och 
464 större hus.
I Tyringe rör det sig om 97 villor 
och 56 större hus - och intresset 
bara ökar.
- Vi håller på med en (kraftig) 
utbyggnad av nätet och har fått 
1 200 nya kunder på fem år, 
berättar vd.

Miljötänkande
Hon tycker att det är viktigt, att 
bolaget stöttar verksamhet som 
rör unga i kommunen. Siesta 
är ett sådant arrangemang. Där 
jobbar personal från bolaget 
tillsammans med arrangörer 
och ungdomar för att det 
ska bli mindre skräpigt på 
campingen och på övriga delar 
av festområdet. Miljötänkande, 
helt enkelt...
- Vi vill ha en levande kommun 
med insatser för barn och 
ungdomar och en hållbar framtid.
- Miljön, mångfalden och 
integrationen är tre mycket 
viktiga ord för mig, säger den 
enda kvinnliga VD:n för ett 
kommunalt bolag i Hässleholm.

Bertil Nilsson, Norra Skåne

Namn: Gunilla Holmberg.
Ålder: 44 år.
Familj: Maken Roland Holmberg, 
tjänsteman, 50, döttrarna Ebba, 19, 
och Klara, 17.
Yrke: Vd för det kommunala 
bolaget Hässleholm Miljö AB.
Född i: Vinslöv.
Bor i: Villa i Hässleholm. Är 
hässleholmare sedan 1984.
Utbildning: Gymnasium i 
Hässleholm, studier i kommunal 
ekonomi med mera vid Göteborgs 
universitet. Fil kand vid Lunds 
universitet.
Arbete: På ekonomiavdelningen 
vid Hässleholms sjukhus halvannat 
år efter studierna. Ekonom i 
Markaryds kommun i ett år. 

Kom till Hässleholms kommuns 
ekonomikontor 1991. Jobbade 
tio år på ekonomikontoret samt 
en del av tiden på Barn- och 
utbildningsförvaltningen. Var 2001-
2008 på CFL (Nationellt centrum 
för flexibelt lärande) i Hässleholm. 
Blev sedan vd för Hässleholm Miljö 
AB.
Fysisk träning: Ja.
Viktiga hörnstenar i livet: Familjen, 
hälsan, jobbet och egen tid.
Speciellt smultronställe: Stugan i 
Hällevik.
Särskild talang: Sång. Sjunger 
i Kyrkans vocalensemble i 
Hässleholm.
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som basar för sopor och
                        fjärrvärme

Simon Larsson i Hässleholm Miljös tröja Visst är Gunilla VD, tuff och kompetent.
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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!

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!

Brothers Hässleholm
Gallerian - Telefon: 0451 - 417 24  
www.brothers.se

Stickade  
tröjor 499 kr

Info & Bokning • 0451-14901 eller info@bjorksater.com

[ Julbord ]

[ Show ]

[ Nattklubb ]

[ Bar ]

[ Dans ]

[ Konferens ]

[ Företagsfest ]

[ Catering ]
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De nya tränarna testade spelare

Ny tränare i IFK blir en gammal bekanting, Stefan 
Jansson, 39 år.
Minnesgoda kommer ihåg Stefan som en liten tuff 
mittfältare i allsvenska kvallaget 1993
-Jag spelade två säsonger i IFK, 1993 och 1994 och jag har 
fortfarande ett stort IFK-hjärta, berättar Stefan, som efter 
15 år i Kungliga huvudstaden nu återvänder till Skåne.
Stefan, som är född i Köping, spelade i såväl Västerås 
SK som Pogon Stettin i Polen och efter de två IFK-åren 
värvades han av Djurgårdens IF, där det blev en allsvensk 
säsong och därefter fyra superettansäsonger i Nacka innan 
en knäskada satte stopp.
Tränarkarriären inleddes i div. II-laget Värtans IF och 
sedan har han varit verksam i Ingvar ”Putte” Carlssons 
Svenska Fotbollsakademin, han har också tränat Boo IF 
samt Djurgårdens Tipseelitlag.
Nu skall han sätta fart på IFK:s träningar och till sin hjälp 
får han Affe Jönsson, Richard Svensson, Benny Johansson 
– och Bosse Nilsson.
Allsvenske Bosse skall finnas i bakgrunden och vara med 
och organisera upp hela IFK:s fotbollsorganisation och 
trots att han kommer att jobba kvar i Helsingborgs IF på 
heltid så kommer han att hinna med, hans arbetskapacitét 
är välkänd.

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

Öppet: vard 11-18, lörd & sönd 11-15

Fyra tränare spanar på nya spelare, här är det Stockholmskillen Viktor Bergström som visar upp sig 
för tränarkvartetten, från vänster Stefan Jansson, Affe Jönsson, Rickard Svensson och Bosse Nilsson

Nye tränaren Stefan Jansson assisteras av Affe  Jönsson.
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ALLT INOM REKLAM  •  TRYCKSAKER  •  DEKOR

IFK Hässleholm – Lilla Torg FF 3-0
Målen: Simon Larsson, Burim Rexhepi, Filip Thurn
IFK:s unga anfallspar Larsson/Thurn avgjorde med två 
exakt likadana nickmål, först assisterade Larsson Thurn 
och sedan tvärtom.

IFK Hässleholm – IFÖ Bromölla IF 3-0
Målen: Filip Thurn 2, Daniel De Stefano
Ännu en odiskutabel seger där unge Thurn nätade två 
gånger.

Lindsdals IF – IFK Hässleholm 3-2
Målen: Burim Rexhepi, May Mahlunga
En match där IFK väldigt onödigt tappade en 2-1 ledning 
de sista minuterna, sedan Bobby Alm Nilsson skadats. 

IFK Hässleholm – Karlskrona AIF 3-4
Målen: Simon Larsson 2, May Mahlunga
Ett målkalas där lagen övertrumfade varandra I bjudning-
ar – och den matchen vann IFK.

GIF Nike – IFK Hässleholm 1-1
Mål:  Simon Larsson
Här tog en tidig ledning och borde punkterat matchen, 
istället kvitterade Nike.

IFK Hässleholm – IFK Klagshamn 0-1
Ett riktigt bottennapp, IFK förlorade mot ett väldigt 
stabilt lag.

Lunds BK – IFK Hässleholm 2-1
Mål: May Mahlunga
Här ledde IFK länge men fick ge sig för serieledarna i 
slutskedet, det hade inte varit orättvist med en IFK-poäng 
efter de gulsvartas första halvlek.

Ljungby IF – IFK Hässleholm  0-1
Mål: Burim Rexhepi
Ett tidigt mål gav IFK en väldigt viktig bortaseger som tog 
Kamraterna upp på säker mark.

Nybro IF – IFK Hässleholm 1-1
Mål: May Mahlunga
Det är inte godkänt att bara få oavgjort mot ett bottenlag.

IFK Hässleholm – IFK Malmö 1-0
Mål: May Mahlunga
Här var IFK Malmö det klart bästa laget i första halvlek 
och skulle haft ledningen, May Mahlunga avgjorde i andra 
akten där IFK dominerade.

Höllvikens GIF – IFK Hässleholm 2-2
Målen: Burim Rexhepi 2
Här tappade IFK onödigt en till synes säker 2-målsledning 
som kunde varit större, en hemsk poängförlust. 

Bradley ”Surprise” Ralany

Burim Rexhepi

Joel Ringström och Bobby Alm Nilsson

Anton Svensson Daniel Engel



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	•	Stefan	Jansson

www.bildbyran.se

IFK Hässleholm – Höllvikens GIF 3-4
Målen: Simon Larsson, Filip Thurn 2
Årets mest dramatiska match, IFK vände underläge 0-3 till 
3-3 och var ytterst nära en repris från 2008 då IFK vände 
0-3 till seger 4-3, men denna gång avgjorde Höllviken i 
matchens sista spark, en frispark som borde varit IFK:s.

IFK Malmö – IFK Hässleholm 2-3
Målen: Johan Birgersson, Simon Larsson, Filip Thurn
Här hade IFK lite flyt och vann på Malmö idrottsplats en 
oerhört viktig seger och tog därigenom ett stort steg från 
bottenstriden.

IFK Hässleholm – Nybro IF 2-2
Målen: Burim Rexhepi, Filip Thurn
Återigen oavgjort mot Nybro, definitivt inte godkänt, men 
Nybro överraskade med piggt och bra spel. IFK gjorde en 
stark upphämtning efter 0-2.

IFK Hässleholm – Ljungby IF 4-3
Målen: Peter Olsson 2, Oskar Olsson, Daniel Engel
En säker 4-1 ledning blev till 4-3 och dramatik i slutminu-
terna.

IFK Klagshamn – IFK Hässleholm 1-3 
Målen: Burim Rexhepi, Filip Thurn, Bradley Ralani
Två tidiga IFK-mål räcket inte, Klagshamn reducerade – 
men då steg överraskningen Bradley Ralani, alias Surprise, 
in och avgjorde med ett drömmål.

IFK Hässleholm – GIF Nike 1-7
Mål: Simon Larsson
Så uselt, så oengagerat får det inte bli på div.ll-nivå. Sju 
insläppta mål. På hemmaplan. Mot jumbolaget.

Karlskrona AIF – IFK Hässleholm 3-3
Målen: Johan Birgersson, Filip Thurn 2
Här kom IFK igen efter 1-7 skandalen och gjorde en  
mycket bra match.

IFK Hässleholm – Lindsals IF 0-2
Ännu ett bottennapp inför den egna hemmapubliken.

IFÖ Bromölla IF – IFK Hässleholm 1-1
Mål: Bradley Ralani
IFK kämpade mycket bra och var nära en trepoängare, 
men ett mäktigt frisparksmål gav Bromölla en pinne.

IFK Hässleholm – Lunds BK 1-5
Mål: Fredrik Hägglund
Serievinnarna var helt enkelt för bra, här var det bara att 
lyfta på hatten och önska seriens bästa lag lycka till i div. 1.

Lilla Torg FF – IFK Hässleholm 3-0
Ännu ett bottennapp. Återigen uselt och oengagerat. En 
skam att IFK avgör bottenstriden och det var kamratkol-
legan IFK Malmö som blev förlorare.

Bradley ”Surprise” Ralany

Fredrik Hägglund David Adolfsson

Joel Ringström

Johan Birgersson

Peter Olsson

Daniel Engel
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www.hts.sewww.linneskolan.com www.jacobsskolan.sewww.hessleholm.se/uc/ www.norrangsskolan.se

Hässleholms gymnasieskolor

SÄKRA DIN FRAMTID MED EN BRA UTBILDNING

Välj
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TIllsammans skapar vi en trygg skolmiljö

UPPNA DINA MaL

-Det skall vara lite känsla av bibliotek, lite känsla av en 
herrmiddag, en cognacskupa, att komma in till oss på Brothers.
Det är köpman  Jens Isberg, 37 år, som beskriver sin butik 
Brothers i Gallerian, som utsågs till ”Årets Butik” av Hessle-
City på den stora lokala galan i Kulturhuset tidigare i höst.
-Det var skitkul, vi är väldigt glada över att bli ”Årets butik” och 
detta är också ett bevis på att allt vårt slit i sommar varit rätt, vi 
lade ner väldigt mycket tid och kraft på en ombyggnad som gör 
Hässleholms-butiken unik.
-Vi är en av tio (av totalt 50) Brothers-butiker i Sverige 
som byggts om enligt det nya konceptet och det är kul att 
Hässleholm någon gång kan ligga i framkant.
Vi säger GRATTIS till Jens, som är en av IFK:s många 
sponsorer och som har ett förflutit som fotbollsspelare, senast i 
Ignaberga IF - och önskar JC-Brothers lycka till framöver.

BROTHERS – Årets butik

Med Visionsbyrån Online sköter du enkelt ditt företags  ekonomi på 
nätet, med marknadens bästa och senaste systemlösningar samlade 
på ett ställe. Välkommen till  Visionsbyrån Online!

för smarta      ekonomifunktionerre

    VisionsBYrÅn presenterar:
 VisionsBYrÅn online

pwc.com/se/visionsbyran
Tel 044-775 75 00

Jens Isberg är mycket stolt över utmätkelsen.
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Julmarknad, julsånger och dans kring granen, åk häst och vagn 
med tomten eller snurra i en julkarusell. Välkomna till Hässle-
holm för att uppleva den första jul- och vinterstämningen.

Julmarknad, julsånger och dans kring granen, åk häst och vagn 

 
Jul i            

CITYLÖRDAG  28/11  kl 10-16
SKYLTSÖNDAG 29/11 kl 11-17

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    

Kontakta oss...
så hjälper vi er att planera och genomföra den.

Inga festlighete
r

är för stora

eller för små för
oss!

www.partyfabriken.seTfn: 0733-46 20 80

Ska ni ha fest,
mässa, bröllop

eller annan till
ställning?

Kan det bli bättre,
ni är gäster

på er egen fest och
kan helt och hållet
koncentrera er på att
ha en rolig kväll.

Vi kan komma till er och
lägga upp kvällen
efter era önskemål.

Mat, kläder, underhållning, lokal
vi ordnar och ni har roligt!

PartyfabrikenIFKaren2009:Layout 1  2009-11-07  13:38  Sida 1

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

2 3 4 5 6 100% 80% 40% 2 3 4 5 6 1 CBCBCB 3 4 5 6 1 100% 80% 40% 3 4 5 6 1 2 CBCBCB 4 5 6 1 2 100% 80% 40% 4 5 6 1 2 3 80% 5 6 1 2 3 100% 80% 40% 5 6 1 2 3 4 80% 6 1 2 3 4 100% 80% 40% 6 1 2 3 4 5 80% 1 2 3 4 5 100% 80% 40% 1 2 3 4 5 6 80% 2 3 4 5 6 100% 80% 40% 2 3 4 5 6 1 CBCBCB 3 4 5 6 1 100% 80% 40% 3 4 5 6 1 2 CBCBCB 4 5 6 1 2 100% 80% 40% 4 5 6 1 2 3 80% 5 6 1 2 3 100% 80% 40% 5 6 1 2 3 4 80% 6 1 2 3 4 100% 80% 40% 6 1 2 3 4 5 80% 1 2 3 4 5 100% 80% 40% 1 2 3 4 5 6 80% 2 3 4 5 6 100% 80% 40% 2 3 4 5 6 1 CBCBCB 3 4 5 6 1 100% 80% 40% 3 4 5 6 1 2 CBCBCB 4 5 6 1 2 100% 80% 40% 4 5 6 1 2 3

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 323B

www.nso.se
KVALITÉ • KUNSKAP • SERVICE

Frykholmsgatan 5, 281 31 HÄSSLEHOLM
Tel: 0451 - 140 66 • Fax: 0451 - 140 60

www.eksradio.se

ÖPPET:
Vardagar: 10-18 Lördagar 10-15 Långlördag 10-16
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Vi fi nns i fd Coop Byggs lokaler. Tfn 0451-439 15. 

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

Nya Kampanj 6 månader
Ränte- och avgiftsfritt

Glöm ej att ansöka om vårt möbelkort. 
Bonus direkt på första köpet!

I samarbete med:

Bonus direkt på första köpet!

5425 VALID 
THRU

MONTH/YEAR

Joker Divansoffa, tyg Antracit, längd 272 cm. Ord.pris 9.995:-. 5.995:-

5.995:-

Välkommen till vår nya möbelaffär!

Tripp Trapp Barnstol fi nns i många olika färger. 1.495:-Kimmy Mediabänk, 110 cm hög, vit. 2.915:-

BRIDGEPORT Ullmatta 
i fi naste New Zeelandull. 
Finns i fl era färger. 
Ø 160 cm. 3.250:-
140x200 cm. 3.625:- 

170x230 cm. 5.400:- 

Ø 160 cm

3.250:-

Octopus Taklampa 
vit eller svart. 985:-

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

SVERIGES STÖRSTA VITVARUKEDJA

Vitvaruservice
Elinstallationer

Öppet: Mån-Fre 9-18 • Lör 10-13

TYRINGE

 Tvärskogsvägen 62
282 35 TYRINGE

Telefon: 0451-570 50 
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Tack Daniel och Simon
Vi tackar Daniel Nilsson för hans 3,5 år som tränare för IFK:s A-lag.
Daniel och Jonas Larsson tog över ansvaret sommaren 2006 och har efter 
höstinhoppet nu varit ansvarig i ytterligare tre år.
Första året blev det en 7:e-plats, andra året slutade IFK femma och 2009 hamnade 
IFK på en sjätteplats.
Daniel har tidigare också tränat såväl IFK:s damlag som juniorlag. Nu kommer 
Daniel att träna Markaryds IF.
Även Daniels broder Simon, som  haft ansvaret för juniorerna, väljer att sluta. Simon 
blir tränare för Ballingslövs GoIF.
Vi önskar Daniel och Simon fortsatt lycka i deras tränargärningar.

advokat Jan-Åke Engvall
advokat Lars Blad

advokat Niclas Larsson 
 jur kand Ylva Öhrnström

Notarius Publicus.

Vi tackar också John Paulsson som slutar som 
klubbchef i IFK. John kommer dock att jobba 
vidare inom styrelsen och kommer även i 
fortsättningen att vara en tillgång inom IFK.

A-laget 2009
Matcher / mål
Filip Thurn 22/10
Peter Olsson  22/2
Johan Birgersson 21/2
Joel Ringström  21/0
Bobby Alm Nilsson 21/0
Oskar Olsson 20/1
Joel Svensson 20/0
Kalle Olsson 20/0
Simon Larsson 19/7
Daniel Engel 19/1
Burim Rexhepi 18/7
Pontus Lindell 17/0
David Adolfsson  16/0
Jesper Bertilsson 14/0
Fredrik Hägglund 13/1 
Daniel De Stefano 13/1
May Mahlangu 10/5
Anton Svensson 10/0
Binjam Semere   8/0
David Hansson   7/0
Christoffer Olsson   6/0
Bradley ”Surprise” Ralani    5/2
Carl Lindell 2/0
Pontus Björnsson   1/0
Alexander Björnlund   1/0
Linus Karlsson   1/0
Martin Olsson   1/0
Joel Wedenell   1/0

...och tack John

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



22

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

Tippbilar – kranbilar, Grävlastare,
Containrar, Paniktransporter, Budbilar

0451-846 50
Industrigatan 16

281 23 Hässleholm

VVS
KN

Ingenjörer AB

STENochBETONG
Mark • Sten • Entreprenad AB

• Mark och Sten
• Trädgårdsarbeten
• Kopmplett markarbete
• kakel och klinker
• Stenläggning
• Mursättning

Fasta Priser
Telefon: 0451-20 418
Mobil: 0737-43 72 09
Vallgatan 46, Bjärnum

Besök gärna vår hemsida
www.stenochbetong.se

Telefon: 0451 - 38 38 80
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S. Kringelvägen  Hässleholm
Tel. 0451- 468 40

Hjulinställningar  •  Balanseringar
Riktning av aluminiumfälgar  •  Service

Pojkar födda 2004
Fotbollsträning för de allra minsta!

Pojkar födda 04 tränar inomhusfotboll 
söndagar kl 15.30 – 16.30 

i Darehallen på gamla T4-området!
Alla är välkomna! Kom och var med!

www.ifkhassleholm.se

Cup Syd – Stor underhållning

En härlig nedtagning av Maron Zaidon
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IFK:s 9-åringar möter Treby, Noa Lantz kan konstatera 
att bollen passerar mållinjen bakom Trebys målvakt.

Elliot Nilsson

Vill du också 
sticka ut ur 
mängden?

Välkommen till det nya AM-Tryck! 

AM-TRYCK · Box 53 · 281 21 Hässleholm

Tel 0451-38 49 50 · Fax 0451-38 49 55

info@amtryck.se · www.amtryck.se

Måååååååål...

TRERÄTTERS MIDDAG 
Kom och ät trerättersmiddag på 
Restaurang Oscar under december 
och januari månad, så bjuder vi på 
desserten.

RING OCH BOKA BORD 0451-890 04 
Vid bokning uppge kod IFK

HOTELL STATT Hässleholm.  Stortorget   Tel: 0451-890 00   www.statt.se

Restaurang Oscar  erbjuder både gourmetupplevelser och god gedigen husmanskost. Våra 
duktiga kockar sammanställer menyer från de råvaror som har sina smakmässiga höjd-
punkter i den aktuella perioden. Därmed säkrar vi delikata måltider för dig och dina gäster. 
Livet är för kort för dåliga smakupplevelser – därför Restaurang Oscar.        
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GEORG JENSEN

Fusion

Första Avenyn 4, Hässleholm • Tel 0451-413 45 • www.smycka.se/hassleholm

Oförglömliga smycken!

Ringar

Hängsmycke

Örhänge

Första Avenyn 4, Hässleholm • Tel 0451-413 45 • www.smycka.se/hassleholm

Oförglömliga smycken!

Utformad efter din kropp. Med den smart skurna vinterjackan kan du räkna 
med varmt skydd, arbetskomfort och maximal rörelsefrihet.

•  Förböjda ärmar – som föregriper en naturlig arbetsställning
•  Högt skuren fram så att det är lätt att komma åt byxfickorna 
•  Formsydd rygg som följer kroppens naturliga form, extra lång för skydd i alla ställningar.
•  Jackan är gjord i tufft och starkt material som är vatten- och oljeavstötande
•  Quiltat foder för optimal isolering

Storlek: XS-XXL 
Material: 100 % Power Polyamid 220 g/m2, 100 % Polyester 235 g/m2. 
Quiltat foder.

Bomull när den är som bäst. Avancerad arbetsbyxa i tvättad mjuk bomull för 
fantastisk komfort, snyggt utseende och med nyskapande skärning för perfekt 
passform, Cordura® förstärkning och flera smarta fickor, bl a hölsterfickor.

•   Optimal passform med Twisted Leg™ design och Snickers Grenkil för utmärkt arbetskomfort.
•  Slitstark Cordura® förstärkning på knän och insidan av hölsterfickorna för extra hållbarhet.
•  Knäskyddsfickorna är utformade för positioneringssystemet KneeGuard™ som ger optimalt 

knäskydd och med extra material fram för ökad komfort.

Material: Tvättad mjuk bomull. Ett kraftigt bomullstyg för utmärkt arbetskomfort. 
100% BomullsTwill, 380 g/ m2. Med 100% Cordura® Polyamid förstärkning.
Storlek: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256.

3215 Bomulls Byxa

1319 Power Vinterjacka

Hultafors

Tumstock och kniv 

på köpet!

Beanie på köpet!95041804 04040104

0404 9595

499:-
Ordinarie pris: 650 :- ex moms

13
19

 Power Vinterjacka

ex.moms

399:-

Ordinarie pris: 498 :- ex m
oms

32
15

 Comfort Cotton Byxor

ex.moms

Erbjudandet gäller till den 30 december

PREMIÄR
ERBJUDANDE
SNICKERS WORKWEAR FINNS NU I BUTIKEN

Väpnaregatan 25, Hässleholm, Tel:0451-38 48 50, 
Mail: info@bms.nu, www.bms.nu

-En bra start för ett gott hantverk!

Länsförsäkringar Göinge medverkar 
på Bodagarna i Osby 2009 under temat 
personlig säkerhet. Vad kan den enskilde 
göra själv och vad kan vi göra tillsam-
mans!? 
 Länsförsäkringar Göinge är ett lokalt 
kundägt försäkringsbolag med aktivt fö-
rebyggande arbete. Detta har skapat ett 
stort förtroende bland våra kunder. Vi 
medverkar i våra kommuners och boen-
des förebyggande säkerhetsarbete och får 
på så sätt ett brett kunskapskapital att ak-
tivt dela med oss av.

Mer ansvar läggs på privatpersoner
Vi vill under Bodagarna belysa Lagen om 
Skydd mot olyckor som reglerar hur den 
enskilde själv måste ta aktiv del i sitt per-
sonliga skydd och säkerhetsutrustning. Det 
förebyggande arbetet i hemmet och på de 
flesta arbetsplatser vilar numera till myck-
et stor utsträckning på den enskilde och/el-
ler näringsidkaren. Räddningstjänsten har 
numera ett tillsynsuppdrag mot att tidigare 
i större utsträckning varit kravställare. 

Aktiv grannsamverkan i Osby kommun
Vi vill även fortsättningsvis medverka 
till att Grannsamverkan utvecklas. Under 
många år har vi varit starkt engagerade i 
Grannsamverkan tillsammans med poli-
sen. Det är ett mycket aktivt engagemang 
i Osby kommun inom Grannsamverkan 
med stort stöd och samordning av Brotts-
förebyggande Rådet och från närpolisen 
i Osby.  En mycket välbesökt träff som 
hölls i Osby under våren 2009 med kon-
taktpersoner inom Grannsamverkan med-
förde ytterligare idéer om hur denna verk-
samhet kan fortleva och utvecklas. 

Vill stödja engagemang för ungdomar
Nattvandrare, Sengångare med flera namn 
symboliserar för de flesta ett antal ideellt 
engagerade personer som finns som ett 
stort stöd för våra ungdomar. Dessa grup-
per med fantastiskt engagemang vill vi 
vara med och stödja på olika sätt. Vi har 
därför tagit beslut inom Länsförsäkringar 
Göinge att medverka till att dessa grupper 
kan vidareutvecklas på olika sätt.

Kombination ger ökat skydd
Att kombinera eller samarbeta inom 
Grannsamverkan och Nattvandrare/Sen-
gångare är en inspirerande tanke som har 
väckts under olika träffar och informa-
tionstillfällen. Att vara aktiv inom Grann-
samverkan innebär ju att du bryr dig om 
ditt närområde och dina grannar. Att vara 
aktiv som Nattvandrare/Sengångare inne-
bär ju samma omtänksamhet men på ett 
större område. Detta borde vara möjligt 
att kombinera!  

Bengt Ehrling Ohlsson

Länsförsäkringar fokuserar 
på personlig säkerhet

Får jag mer betalt
om jag målar om
köket?

Fråga oss om 
förmånskund

Få upp till
20% rabatt
på dina
försäkringar

Passa på att köpa skadeförebyggande
produkter till mässpriser (gäller lör 5 sep).

Vi finns på plats lördagen den 5 sep
kl 10-15 på Klockaregatan utanför Borgen

Tel. 0451-70 79 80
www.lanshem.se/hassleholm

Kom och prata
boende med mig!

Bank & Försäkring
Tel. 0451-489 00
www.lansforsakringar.se

Tel. 0451-70 79 80
www.lanshem.se/hassleholm
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FC Hessleholm
i marinblått

KOM OCH INSPIRERAS

ÖPPET: Måndag-fredag 10-18 och lördag 11-16
Stjärneholmsvägen 10. Västra infarten HÄSSLEHOLM. 
Tel 0451-38 77 78  www.inredabutiken.se      

NY SOFFA TILL
        

KLIPP UT KLIPP UT KLIPP UT 

ANNONSEN
ANNONSEN
ANNONSEN!!!

Magnum soffa  
3+divan, Tyg Eleonor grå/svart, Mått längd 318 cm, djup 108 cm, 
divan 165 cm (vändbar). Lagervara. 11585:-  

FÖR DIG MED ANNONS  
Begränsat antal. Ordinarie kampanjpris 9995:-  JUST NU  8995:- 

RABATT  
 Klipp ut annonsen och lämna in den 
till oss på Inredabutiken, så får du ett

extra bra pris på denna soffan. 

Psssstt!

Men du! 
Berätta det absolut inte 

för någon annan....

Jul!

Nu tackar tjejerna i IFK:s damlag för sig, nästa år spelar dom i 
FC Hessleholms marinblåa dress – en sammanslagning av IFK 
och Hässleholms IF.
Och titta på det vackra klubbmärket.
-Ja, du ser att det är både gult och grönt, både IFK och HIF:s 
färger, men också färgerna i Hässleholms stadsvapen, förklarar 
ordföranden Roger Nilsson.
Varför sammanslagning?
-Det fanns helt enkelt inte underlag för två föreningar, vi var för 
få tjejer, nu har vi samlat dom i en förening och nu har vi fler tje-
jer och därmed blir det bättre träningar och då höjer vi kvalitén 
på hela verksamheten, förklarar Roger.
Nu finns det alltså inte någon tjej- och damverksamhet i IFK och 
HIF.
2009 spelade FC Hessleholm i IFK:s gulsvarta dräkt med sitt 
förstalag och var ytterst nära att avancera till till div. II, andrala-
get spelade i Hässleholms IF:s gröna tröja i div. IV.
Skyttedrottning blev blott 15-åriga Julia Lennartsson, dotter till 
gamle IFK-backen Patrik Lennartsson. 
FC Hessleholm startar storstilat med att arrangera en cup för 
tjejer, alla åldrar, cupen kommer att spelas 16/1-6/2

Roger Nilssons döttrar Fanny, 10 år och Nelly, 9 år, poserar med de nya  marinblå tröjorna.Roger Nilsson, odförande.
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0451- 140 10, Sven Brendheden 070- 56 81 153

I HÄSSLEHOLM

Besök vår afterwork "Happy Harry" 
tisd-lörd 16-18

Järnvägsgatan Hässleholm 0451-457 00

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

– Butiker i butiken –
Stortorget Hässleholm 

Tel. 0451 - 38 43 00

ALLT
inom

VVS
Service inom hela

Norra Skånes
spridningsområde

Tänk på ROT-avdraget

= 50%
på arbetskostnaden

Se mer info på www.skv.se
––––––––

• VVS-service • Nyinstallation •
Industriservice • Fastighetsservice •

Värmepumpar • Fjärrvärmeväxlare • Badrum

Hässleholm 0451–70 61 60 
Perstorp 0435–44 68 10
jerry.jonsson@rorinstallation
www.rorinstallation.sePersedelvägen 6 (Garnisonen, Hässleholm)

281 35 Hässleholm



28

Battericentralen
www.battericentralen.se

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

Finjagatan 22 Hässleholm, 0451-135 11, 817 10

Bil- & Husvagnsservice
Köper • Säljer • Förmedlar

begagnade bilar
Stjärnfallsvägen 1.          281 43 Hässleholm

Tel. 0451-132 05

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

Telefon: 0451 - 809 03

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

Gynna våra annonsörer

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. 
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Dom här grabbarna är en del av IFK:s framtid, 15 år gamla har dom kämpat i en 
av Skåneserierna och det blev en fjärdeplats.
I sista hemmamatchen, i riktigt höstväder med ösregn, bekämpades serieledarna 
Klippan med 2-0.
Sedan fick en del av grabbarna vara med 16-åringarna och kvala sig upp i pojkall-
svenskan, så nästa år det större uppgifter väntar för Conny Olssons, Mats Carls-
sons, Per-Ola Knutssons och Peter Olssons grabbar.
Klart att det går bra med fyra så meriterade tränare, tre av dom har ju spelat i 
näst högsta serien, Peter Olsson var en av förgrundsfigurerna i allsvenska kvalet 
1993.

94:orna
– IFK:s 
framtid

TEL. 0451 - 122 09TEL. 0451 - 122 09

VI ÄLSKAR ATT STÄDA, GÖR DU?
Nu kan ni få 6 timmars 
städning i månaden för  995:-

Kontakta vår kundtjänst 
på 040-694 18 56 eller 
info@rivalrelax.se

www.r iva l re lax .se

Uppe från vänster: Filip Ranmo, Måns Holmqvist, Julius Thornström, Emil Westlund, Linus Carlsson, Robin Persson, Dennis Karlsson
Nere från vänster: Anton Lindström, Anthony N'Tumba, Filip Warntoft, August Olsson, Axel Harletun, Christian Blad

Filip Ranmo med en härlig yttersida
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Detta

Har

Hänt
Klassiska Hammarby åkte tyvärr ur Fotbollsallsvenskan.
Och en av anledningarna är Svenska Fotbollförbundets inkonsek-
venta regler. Massor med tjuvnyp och ojustheter i varje match – 

men bara en tung dom 2009 – och den drabbade Bajen.
Charlie Davies armbåge mot Örebro anmäldes och amerika-
nen fick FEM matchers avstängning.
För några år sedan förstördes säsongen av poängavdrag – men 
i år då Wanderson i Gais spelat hela hösten utan uppehållstill-
stånd då friades Göteborgsklubben.
Någon har sagt att juridik är möjligheternas och omöjligheter-
nas yrkesgrupp, man är beredd att hålla med, när juristerna slår 
till handlar det bara om tillfälligheter.
Så här står det i regelverket:
”Spelare som deltagit i match sedan speltillstånd förfallit är att 
betrakta som okvalificerad spelare. Sedan speltillstånd förfallit 
på angivet sätt, kan nytt speltillstånd utfärdas först när spelare 
till SvFF gett in en kopia av en till
Migrationsverket ingiven ansökan om uppehållstillstånd”.
Man måste vara jurist för att kunna döma mer än på ett sätt.

IFK:s skyttekung FISNIK 
ALAJ, bäste målskytt 2008 
med 11 mål, såg fram emot 
en kanonsäsong 2009, men 
ödet ville annorlunda.
Strax före seriestarten råkade 
Alaj ut för en fruktansvärd 
trafikolycka och hela 2009 
har handlat om att återkom-
ma till livet och Fisnik som är 
en optimistisk kille tränar nu 
hårt för att komma tillbaka 
och återta sin plats i IFK-
laget 2010.
Hela IFK hoppas på en 
återkomst.

JOHAN WALDEMARSSON, en av IFK:s duktiga poj-
kar födda 1981, fick ju sluta p.g.a. ryggproblem. I höst har 
Johan provat på spel i Ballingslöv och nu är frågan om 
ryggen håller, visst hade han med sin styrka och tuffhet 
behövts i IFK.

Hammarby igen.
Dom som satsar på egna ungdomar vinner i längden.
Visst, Bajen åkte ur allsvenskan, men klubbens satsning på 
talangutveckligt har gett resultat i höst:
• Seger i Pojk-SM-finalen
• Finalplats i JSM-finalen
• Pojkar 1994 vann S:t Erikscupfinalen
• Talanglaget HTFF vann div. ll och spelar i div. 1 nästa säsong.

MAGNUS ARVIDSSON, IFK:s 
målspruta i mitten av 90-talet, 
tvingades ju sluta i våras efter härliga 
proffsår i Hansa Rostock, allsvenskt 
spel i Trelleborg, Halmstad och Hel-
singborg. I höst har han spelat några 
matcher i moderklubben Förslöv i 
div. V.Det blev tre mål, men tyvärr 
fick Magnus oftast kliva av med kän-
ning av skadan.
Nu satsar Magnus istället på en 
tränarkarriär och i november går 
han elittränarkursen tillsammans 
med bl.a. Jörgen Pettersson, Jonas 
Axeldal och Johan Mjällby.

Borgs VäVgarner
Hässleholmsvägen 28 i Vittsjö
0451-229 00 · www.borgsvavgarner.se

Öppettider
Mån–Fre: 08.00–18.00

Lör: 10.00–13.00 · sön: stängt

Jultider på Borgs vävgarner
Bli medlem i 

IFK Hässlehom
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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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från

179.900:-
Bränsleförbr. bl. körning 5,1–7,3 l/100 km, CO2 132–169 g/km. Miljöklass Euro 5. Bränsleförbr. bl. körning 5,6–9,0 l/100 km, CO2 149–207 g/km. Miljöklass EU2005. Kombi +12.000:-.

Välkommen in och provkör redan idag!
Honda försäkring TryggaMil i samarbete med Trygg-Hansa: Tre månaders helförsäkring utan extra kostnad vid köp av ny Honda. Värde ca 1.000 kr. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. www.honda.se

Uppgraderad designklassiker.

Kampanjpris!

från 
225.900:-

2.4 l bensinmotor – NYHET!
• Automatväxlad
• Läderklädsel
• Högeffektsljudanläggning premium
• Subwoofer
• 18’’ lättmetallfälgar
• Förarsäte med 8-vägs elinställning
• Parkeringssensorer fram och bak

BARA ETT FÅTAL KVAR!

KOM IN OCH PROVKÖR IDAG.

Skynda in och provkör!
Bränsleförbrukning blandad körning 9,5 l/100 km, CO2 225 g/km. Miljöklass EU2005. Med reservation för slutförsäljning. Bilen på bilden är extrautrustad. www.honda.se

Begränsat antal

Pris 279.900 kr

Newmanbil AB
HässleholmHässleholm

www.newmanbil.se               0451 - 38 40 00
Köp bil 7 dagar i veckan! 

S. Kringelvägen 2, tel 0451-38 40 00 
www.newmanbil.se

 Öppet: Mån-Fre: 9-18,  
lörd 11-14, sönd 12-15.

Mycket bil för pengarna!

Kampanjpris!

1,8i Sport 2.0i Elegance
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