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1992 startades projektet TipsElit. Uppdraget var och är att trygga svensk fotbolls framtid med 

en kvalificerad tränarkår, som kan ta fram och utveckla talanger. Fredrik Ljungberg, Rasmus Elm, 

Lars Lagerbäck och Jörgen Lennartsson är några av de som har kommit fram genom TipsElit. 

Läs mer på svenskaspel.se/tipselit.

Hur tar vi hand om våra talanger? 

www.svenskaspel.se/tipselit
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Vi har just genomlidit den tuffaste vintern på många, många år.

Förberedelserna för fotbollslag utan konstgräsplaner har varit tuff, fotbollslagen i 

Hässleholm tillhör dom.
IFK är inget undantag.
Medan Kristianstad, Höör, Landskrona och de flesta andra fotbollslag har tränat 

på fint konstgjort underlag har IFK fått välja mellan en frusen grusplan – eller att 

hålla till inomhus och köra styrketräning – eller konstgräset i Bjärnum.

Trots tuffa förhållande sjuder det av optimism i de gulsvarta leden.

Nye tränaren STEFAN JANSSON har gett de unga spelarna självförtroende.

Allsvenske BOSSE NILSSON finns numera i organisationen.

MARTIN INGVARSSON är ett annat namn som numera lägger energi på 

att IFK åter skall bli ett bra fotbollslag.

Och dom är inte ensamma, flera nya namn har kommit in i organisationen.

Spelarlönerna har sänkts och IFK jobbar hårt på att bli skuldfria.

Laget då?
Visst försvann några av de etablerade namnen, men finns inte glöden är det inte 

säkert att de tillfört så väldigt mycket. Sanningen är faktiskt den att de allra flesta 

valde att stanna.
 Kvar finns mittbackarna Fredrik Hägglund och Bobby Alm Nilsson

,Kvar finns  också anfallsduon Burim Rexhepi och Filip Thurn

Och så alla de unga lovande juniorerna.

Nya spelare då?
Viktor Bergström, 22 år, Stockholmskille som valde att läsa ekonomi i Lund.

André Bengtsson, 16-åring från Hanaskog

Anton Persson, 20 år, lån från Mjällby

Niklas Andersson, 21 år, från Önnestad och Kristianstads FF.

Ricardo, 28 år, brasse som tog flickvännen och lämnade Stockholm för Hässle-

holm.
Och så då de egna juniorerna som tagit plats;

Calle Lindell, 19 år och Kalle Olsson, 20 år, kämpar om målvaktsposten.

Pontus Lindell, 20, ser ut att ta hand om högerbackplatsen.

Joerl Wedenell, 19, mittfältare som gått rakt in i A-laget.

I fjol tog Daniel Engel, Kristoffer Olsson och Joel Svensson, 18 respektive 20 år, 

in i A-laget. 
Filip Thurn, 21 år, har redan varit med några år.

Och så alla de uppflyttade juniorerna: Linus Karlsson, Diego Delgado, Islam 

Mirée, Jacob Lang, Linus Berg och Alexander Björnlund, Calle Lindell, Joel 

Wedenell och Vladimir Barazza. 18-19 åringar allihopa.

Ungt?
Visst, men ibland kan ungdomlig entusiasm räcka långt, bara ungdomarna är 

välutbildade – och det är dom ju.

Se bara på Norra Skåne-cupen. Vilket lag vann seniorklassen?

Jo, IFK:s juniorlag 2.
Så trots att oddsbolagen ger högst odds på att IFK skall vinna serien, 75 gånger 

pengarna, kan det bli ett roligt fotbollsår.

Fast det blir en tuff öppning, de två lag som är storfavoriter, Linköping och 

Motala, är IFK:s två första motståndare.

Premiär hemma mot Linköping 18 april.

Välkomna till Österås!

LENNART MÅNSSON

UNGT OCH ENTUSIASTISKT

Burim Rexhepi och Filip Thurn valde att stanna i IFK.

Foto: Bildbyrån

Massor              nyheter!

SUCCÉN
FORTSÄTTER!

DUO Aluminium och textiline 1.395:-
Välkomna till Skånes största               utställning på 1000 m²

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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SNACK-kväll
11/5 med Lena Frisk

+ gäststuppare

på restaurang Farozon
18.00-19.45 mat inkl. inträde: 200:-

19.30 övrigt insläpp: 100:-
20.00-22.00 Stand-up

För garanterad plats ring och boka på:

Kommendörsgatan 15, HässleholmKommendörsgatan 15, Hässleholm
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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!

Detta uppmärksammar vi genom att bjuda våra hyres-
gäster på glada överraskningar hela året. Välkommen 
in på vår hemsida www.hessleholmsbyggen.se för att 
se våra lediga lägenheter och för att följa allt spännande 
som händer hos oss. 

Ställ dig i vår bostadskö redan idag!

AB Hässleholmsbyggen fi rar 
40-års jubileum  2010!

Kontakta Hässleholmsbyggens BoButik
Telefon: 0451-38 46 40  Mail: info@hessleholmsbyggen.se

Besöksadress: Röingegatan 38, Hässleholm
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– Butiker i butiken –
Stortorget Hässleholm 

Tel. 0451 - 38 43 00

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

DET LOKALA
FÖRETAGET
BYGGER PÅ

FÖRTROENDE

0451-38 38 70
www.byggx.se

Maskin AB Erlandsson & Hjorth
Box 211, 281 22 Hässleholm, Sweden, 

E-mail: info@erlandsson-hjorth.se
Phone +46 (0)451-840 20, Fax +46 (0)451-835 64

Industriutrustaren



När serieindelningen var klar visade det 
sig att IFK Hässleholms A-lag i år får 
sammanlagt 500 mil till bortamatcherna. 
Bara 190 i fjol.
Pest och pina, tyckte många spelare och 
ledare.
Nye tränaren Stefan Jansson fattade 
ingenting.
Har man rest till Kina för att spela fotboll så 
har man lite andra perspektiv.
Jansson konstaterade lugnt:
- Alla fotbollsspelare vill väl spela så högt 
upp i seriesystemet som möjligt. Och ju 
högre nivå, desto längre till bortamatcherna. 
Så alla spelare borde älska att åka väldigt 
långt.
Stefan Jansson har redan gjort tydliga 
avtryck i IFK.
Där andra ser totalt mörker tycker sig Stefan 
se en tendens till ljusglimt. När omgivningen 
letar efter svårigheter fyller Jansson den 
andra vågskålen med möjligheter – och får 
den att väga över.
Efter de senaste årens motgångar, såväl 
sportsligt som ekonomiskt, ser det ut som 
om IFK har hittat exakt rätt typ av människa 
på tränarposten.

Intervjun med Stefan inleds med lite 
faktainhämtning.

Har du fyllt 40?
- 40? Nej, nej! Det är länge tills dess.

Hur gammal är du, då?
- Jag ska fylla 40. Men inte förrän 20 maj.
Ändå förvånansvärt ung med tanke på hur 
mycket han har hunnit med inom fotbollen.
Stefan Janssons aktiva karriär blev brokig. 
Det var så han ville ha den.
- Jag ville vara med om så mycket som 
möjligt, få uppleva lite äventyr inom 
fotbollen.
- Jag hade egentligen bara ett mål som ung, 
det var att få spela i allsvenskan. Det blev 
två matcher från start för Djurgården 1995, 
och ett antal inhopp, så den målsättningen 
prickade jag in.
Den andra också. Den om äventyr.

Unik kombination?
Jansson har varit fotbollsproffs i Polen, 
Österrike och… Kina!

Finns det förresten någon annan 
svensk fotbollsspelare som har just den 
kombinationen?
Och allt började i Köping. I Forsby FF.
Den lille, tekniske och spelbegåvade 
mittfältaren fick snabbt ögonen på sig och 
storebror Köpings IS blev nästa adress.
Stefan växte ur den tröjan också och 

nappade förstås när Västerås SK, då i Norr-
tvåan, en av två serier närmast allsvenskan, 
hörde av sig.
Nästa adress blev första kapitlet i 
äventyrsboken:
Pogon Stettin, Polen.
- Jag fick en förfrågan om ett korttidskontrakt 
på sex månader. De spelade i högsta ligan 
och jag var alldeles för nyfiken för att tacka 
nej. 
- Det var ett väldigt tufft klimat, det härdade 
mig.
- Jag var ju där mest för att jag tyckte det var 
en kul grej, men många av mina lagkompisar 
spelade för att över huvud taget få mat på 
bordet till familjen.
- Man fick lite perspektiv på tillvaron, det 
kan jag säga.
Och från Stettin är steget inte långt till… 
Hässleholm!
Eller, jo. Men så blev det.
Jansson var en av spelarna som värvades 
till det lagbygge som fick mest plats i IFKs 
Jubileumsbok: det allsvenska kvallaget, 
1993.

Kvalet det allra roligaste
- Det var fantastiskt roligt. Hela stan vaknade. 
Alla pratade fotboll. Och de två matcherna 
mot Degerfors, stämningen, inramningen, 
upphetsningen inför 
matcherna… det är det 
roligaste jag har varit med 
om som fotbollsspelare!
Och det kunde blivit ännu 
roligare, med ett lyckligare 
slut, men Degerfors IF blev 
för svårt.
- Men det var jäkligt små 
marginaler. En tveksam 
straff, lite otur, missade 
chanser, det var nära!
- Men herregud, vi gjorde 
det bra. Degerfors hade 
ett kanonlag och deras tre 
jugoslaver var ju oerhört 
vassa. Året efter slog de 
Parma i en cupmatch, så vi 
har ingenting att skämmas för.
Stefan stannade i IFK ytterliggare ett år 
innan det dök upp ännu ett överraskande 
läge att vidga vyerna.
- Jag var hos en kompis i Österrike och satt 
plötsligt med ett anbud från en klubb där. 
Det var bara att hugga.
Men det blev bara ett halvår där också. 
Ett telefonsamtal från Anders Grönhagen, 
Djurgårdens dåvarande tränare, förändrade 
förutsättningarna.
Målet att spela allsvenskt fanns inom 
räckhåll.
- De värvade friskt då, bland andra ett gäng 

etablerade stjärnor, jag lyckades inte ta en 
ordinarie tröja, men det blev i alla fall två 
matcher från start, mot IFK Göteborg och 
Halmstad BK.

Proffs i… Kina!
Stefan ville spela och Nacka tog emot sin 
nye spelfördelare med öppen famn. Det blev 
ett år på mittfältet där innan han drog nästa 
tvära streck på sin fotbollskarta.
Cheng Deu. I Kina.
- Pelle Blom och några svenskar till hade 
redan öppnat dörrarna och det fanns ju 
ingen som helst tvekan när jag fick chansen. 
Det var, naturligtvis, en enorm upplevelse. 
Så väldigt annorlunda.
Fler utflykter blev det inte. En 
korsbandsskada satte stopp. Jansson var 
bara 30 och hade ingen tanke på att lämna 
fotbollen.

Tränarkarriären inleddes.
- Jag började med Nacka tillsammans med 
Kim Bergstrand. Sen blev det Värtan. De 
senaste åren och fram till i fjol har jag jobbat 
i Djurgårdens organisation, mestadels som 
assisterande tränare.
När Stefans och hustrun Mias planer på 
att överta Mias mammas hus i Lund blev 
mer konkreta sattes Stefan Janssons namn 

snabbt upp på IFK-
ledningens önskelista.

Blir skåning
En viss Bosse Nilssons 
ord vägde tungt när 
rekryteringen närmade sig 
skarpt läge. Jansson fick 
frågan och tackade ja.
- Ja, det verkar som om jag 
på sikt, såväl geografiskt 
som dialektalt, ska bli 
skåning, skrattar Stefan.
Så, den klassiska 
sportfrågan, hur känns det?
- Det känns oerhört bra. 
Jag trivs fantastiskt bra, 
både i klubben och med 

jobbet på Bildbyrån.
- Jag tycker det är ett suveränt bra go i 
föreningen. Alla är positiva och hungriga. 
Det har väl varit några år när föreningen 
stått och stampat på samma ställe, men som 
jag upplever det är det ett härligt drag nu!

Så vad kan vi förvänta oss? Spelmässigt, till 
att börja med.
- Det blir 4-3-3 med allt vad det innebär. Vi 
ska spela en positiv, anfallsinriktad fotboll.
- Men jag är inte så naiv att jag tror att allt 
ska sätta sig på en gång. Det kommer att 
bli bra, men vi får ha lite tålamod med det 

spelmässiga.
- Däremot har alla rätt att begära att laget 
gör sitt allra yttersta i varje match.

Barca? Nä, Arsenal!
Om vi drömmer lite och inte gör några 
jämförelser i övrigt: vilken är din förebild 
för hur fotboll ska spelas. Så som du vill att 
IFK ska spela, fast såklart inte på den nivån. 
Barcelona?
- Barca är okej, ha, ha. Men jag minns att jag 
som väldigt liten parvel skrev Liam Bradys 
namn i mina skolböcker. Det har alltid varit 
Arsenal för mig.
Samma stuk, typ. Mycket bollinnehav, 
offensiva ytterbackar, tekniskt.
- Japp. Men det får inte bli bollrullande för 
sakens skull. Det måste hända någonting 
också. Vi måste komma till avslut.
Du har ett ungt lag.
- Ja. Men det är ingen nackdel. De unga 
spelarna lyssnar hungrigt, de vill lära sig. 
Och jag tror att jag har infört så pass mycket 
nya inslag i både träningen och vid sidan om 
att de lite äldre spelarna också tänder till. 
Det intrycket har jag fått.
Planerna har varit dåliga och du har haft 
ansvaret relativt kort tid, men hur långt har 
ni kommit?
- Vi har gjort några träningsmatcher, mot 
Ramlösa och Halmia till exempel, där jag 
tycker det syns tydligt att vi är på rätt väg. Vi 
börjar få ett lugn i vårt 4-3-3-spel.
- Men spelmässigt är vi naturligtvis inte 
framme än. Det får ta den tid som behövs.

Gå upp med eget spel
Finns det tålamodet i föreningen?
- Det är jag övertygad om.
- Självklart måste målsättningen vara att 
vinna serien. Men när? Ska vi gå upp ska 
vi göra det med ett eget spel. Att komma 
upp och sedan bara backa hem och satsa på 
kontringar är meningslöst, då åker man bara 
ut igen direkt.
Vi nämnde Bosse Nilsson. Blir han ett 
bollplank för dig?
- Bosse är tillgänglig för mig, det är förstås 
kanonbra. Jag vore ju rätt korkad om jag inte 
tog del av Bosses erfarenhet och kunskap.
- Jag har ett par andra rutinerade gossar 
också i nätverket, Sören Åkeby exempelvis. 
Och Peter Swärd har jag känt länge, han 
finns också där om jag behöver bolla idéer.
Men huvudansvaret för ”Nya IFK” är hans 
eget.
Ingen i IFK som studerat honom under 
försäsongen tvivlar på att han ska klara det 
galant.
Dessutom är han ju en erfaren man och 
fyller snart 40. Fast inte förrän i maj.

PETER MALM

6

Stefan Jansson åter i IFK
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– nu som tränare

Stefan ger instruktioner till Pontus Lindell

Tränarduon Stefan Jansson och Affe Jönsson verkar trivas ihop.
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Bengt och hans Eolus Vind

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

Även om det blåser ganska 
dåligt i kommunen kan 
Hässleholm sägas vara ledande 
inom vindkraften eftersom 
företaget Eolus Vind AB har 
sitt säte här med huvudkontoret 
på anrika Frykholmsgatan mitt 
i stan samt mindre kontor på 
andra håll i landet.
Nettoomsättningen uppgår i 
senaste årsredovisningen till 731 
miljoner kronor och är ständigt 
stadigt stigande, på väg mot den 
första miljarden.
37 personer jobbar direkt i det 
numera börsnoterade bolaget, 
varav 12 i Hässleholm. Många 
andra får dock indirekt arbete 
när alla vindkraftverk ska 
etableras och byggas samt drivas 
och förvaltas.

220 verk
Hittills är runt 220 verk 
etablerade och uppsatta och 
fler ska det bli. Kanske 500 nya 
i Blekinge 2015, inom Blekinge 
Offshore AB, där Eolus ökar 
investeringen. Där handlar det 
om att utveckla ett havsbaserat 
projekt i Hanöbukten.
Mannen som dragit igång 
alltsammans är 64-årige Bengt 
Simmingsköld; smålänningen 
som en gång gjorde värnplikten 
på T4 i Hässleholm.
- Det finns ganska många 
ansökningar inne om 
vindkraftverk inom Hässleholms 
kommun, men vinden är för 
dålig här, på de flesta håll, 
konstaterar han.
- Därför är det här området, 
rent lokalt, inte intressant för 
oss. Sak samma med andra 
kommuner som Perstorp och 
Markaryd.

Isgrannatorp
Under senaste räkenskapsåret 
etablerades 29 nya vindkraftverk 
med en totalt effekt på 48,2 
MW. På balansdagen ägde 
koncernen hela eller delar av 20 
vindkraftverk.
Nu har även bolagets första verk 
med en tornhöjd på över 100 
meter etablerats vid Ugglum i 
Mellerud.

Kända platser i Skåne är bland 
annat vid Isgrannatorp och 
Lyngby. På sistnämnda ställe ska 
ytterligare två verk uppföras.
Eolus står på olika ben. Företaget 
projekterar, uppför och förvaltar 
vindkraftsanläggningar som 
- enligt årsredovisningen - 
uppfyller högt ställda miljökrav, 
med en god totalekonomi för 
markägare, investerare och 
aktieägare.

1990
Sedan den blygsamma starten 
1990 har Eolus medverkat 
vid etableringen av mer än 
200 verk. I dag är man en av 
Sveriges ledande aktörer när det 
gäller etablering av mindre och 
medelstora vindkraftsprojekt.
Verksamheten kan sägas 
ha tre olika inriktningtar: 
Projektering, förvaltning och 

konsultverksamhet.
- Enligt vissa prognoser ska vi år 
2012 få ut ungefär fyra procent 
av vår el via vindkraften, säger 
Bengt Simmingsköld. Runt 2030 
är vi troligen uppe i runt tio 
procent.
Han kan tänka sig både 
kärnkraft och vindkraft sida vid 
sida lång tid framöver.
- Däremot måste vi ju komma 
bort från fossilberoendet, 
förklarar han.
Första försöket på vindsidan 
gjorde Bengt Simmingsköld 
redan 1978. Då byggde Teravind 
ett 20 meter högt torn, för cirka 
100 000 kronor, vid Ovesholm. 
Alde Rask från Färlöv var 

då den store entusiasten. Det 
handlade om blygsamma 10 
kW...
År 1990 bildades Eolus Vind 
med syfte att bygga och förvalta 
vindkraftverk. Under 1991/1992 
köptes mark på Öland. Bolaget 
etablerade sina två första 
225 kW vindkraftverk, vilka 
fortfarande finns kvar i drift.
Några andra milstolpar:
• 2002/2003 etablerades 21 verk.
• 2003/2004 flyttades 
huvudkontoret från Osby till 
Hässleholm.
• 2006/2007: 26 verk uppfördes 
med en total effekt på 29MW. I 
Estland medverkar firman när 
två verk byggs.
• 2008/2009: 29 olika verk med 
en sammanlagd effekt på 48,2 
MW blir etablerade. Eolus 
B-aktie listas på NASDAQ 
OMX First North i maj 2009.

Trots lågkonjunktur och 
finanskris har Eolus kunnat 
leverera både den högsta 
omsättningen och det högsta 
resultatet efter finansiella poster 
i koncernens 20-åriga historia 
för verksamhetsåret 2008/2009.

Handplockade
- Det goda resultatet är till stor 
del en följd av våra skickliga 
medarbetares kompetens och 
engagemang, förklarar bolagets 
vd, som gång på gång betonar 
vikten av  att handplocka duktigt 
folk kring denna speciella 
och mycket framtidsinriktade 
bransch, som så många tror 

så mycket på - men där även 
mindre seriösa "spelare" ibland 
dyker upp och tror sig kunna 
etablera verksamhet på närmast 
vindstilla platser.
Han förklarar, att företaget i 
dag överhopas av kontakter 
från folk som äger mark och 
som undrar hur de ska göra för 
att kunna slå mynt av detta och 
tjäna pengar:
- Vi har tillgång till kartor, 
vinduppgifter och andra fakta 
från hela Svertige. Och vi säger 
nu nej till cirka 95 procent av 
alla ansökningar.
- Vi försöker lämna ett 
preliminärt besked redan efter 
en vecka. Detta är en styrka för 
oss.
Särskilda "markletare" finns 
över landet. Det är viktigt att 
allt fungerar, när ett verk på 2 
MW kostar cirka 34-39 miljoner 
kronor att bygga.
- Verken låter olika mycket. Jag 
är mycket väl medveten om de 
olägenheter som finns kring den 
här verksamheten. Känsliga 
områden ska inte bebyggas. Det 
måste vara rejäla avstånd mellan 
verk och bostäder. 

Andelsverk
Opinionsyttringar är viktiga att 
lyssna på. Vi är ett miljöföretag.
Vissa verk är i dag 12 gånger mer 
effektiva än vad de var för bara 
några år sedan. "Tornen" blir 
högre och högre, rototbladen 
allt större. Bengt har nyligen 
varit i Danmark och sett blad 
som är 60 meter långa från kant 
till kant.
Andelsverk har blivit populära. 
Folk kan köpa in sig för ett antal 
tusenlappar. Eolus har 5 000-10 
000 delägare i verken.
Under 2009 tog företaget 
i Hässleholm hem Dagens 
Industris populära Gasell-
tävling i konsten att växa 
snabbast, i hela Skåne. På 
Sverige-listan blev det andra 
plats.
Så visst blåser det förlig vind för 
detta företag från Hässleholm...
BERTIL NILSSON
Norra Skåne

Vi tackar 
våra 

Nätverks-
medlemmar

ADIDAS
BALLINGSLÖV
BAREKO
BERGENDAHLS
BERG & PARTNER
BILDBYRÅN
BILFRAKT
BLOCKET
BMS
COOP EXTRA
EFFEKT PERSONAL
EOLUS VIND
FÄRG & MILJÖ
GÖINGE BIL
HANDELSBANKEN
HIBAB
HÄSSLEHOLM MILJÖ AB
ICA KVANTUM
ICA MAXI
JINERT AB
JSB - JOHN SVENSSON
BYGG AB
LEVINS GRUPPEN
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
MELLBY GÅRD
NCC
NORRA SKÅNE
NORRA SKÅNE OFFSET
PEAB
PMR MOBILTELEFON AB
RAMIRENT
RELAX 
RP FRUKT
SE BANKEN
STATT
STOBY
SPARBANKEN 1826
TRANSPORTLEDET
TRANSPORTSEKTIO-
NEN BJÄRNUM
VINSLÖVS FRITIDS-
CENTER
ÅHUS STRAND

FAKTA
Namn: Bengt Simmingsköld.
Ålder: Fyller 65 år nu i maj.
Yrke: Vd för Eolus Vind AB, med 
huvudkontor i Hässleholm.
Familj: Hustrun Eva, biblioteksassistent, fyra 
barn (varav två döttrar arbetar på Eolus), 
barnbarn.
Bostad: Villa i Osby. Sommarhus i Halland. 
Födelseort: Växjö.
Utbildning: Studentexamen i Växjö, 
civilingenjör på telesidan och sedan 
civilekonom i Lund samt viss speciell 
datautbildning och fortbildning. Studier på 

Sommaruniversitetet parallellt med arbete.
Karriär i korthet: Blev lärare vid Önnestads 
folkhögskola i början av 1970-talet. Var kvar 
där på deltid i 20 år. Engagerad i Teravind vid 
Ovesholm i slutet av 1970-talet. Delägare i 
dataföretag i Hässleholm, tillsammans med 
Olof Lannér, 1986-1990. Var också rådgivare 
då. Jobbade åt Energimyndigheten i fyra 
år. Kommersiell sedan 1990. Har aldrig ägt 
bolaget. Bolaget har visat vinst under alla år.
Fritidsintressen: Engagerad i samhälls-
debatten. Att titta på fotboll. 
Politik: Aktiv fritidspolitiker inom Folkpartiet. 
Satt en tid för FP i kommunfullmäktige och i 
kommunstyrelsen. Var även landstingsledamot 

ett tag. Hade också politiska uppdrag inom 
länsstyrelsen och i Folkpartiets centrala 
energiråd.
Orsaker till framgången: "Har haft det lätt 
för mig i livet. Haft tuffa praktikjobb som 
ung. Lärt mig mycket av vuxna elever på 
Önnestads folkhögskola. Lytt min fars 
(civilingenjör) goda råd om att läsa vidare och 
satsa på studierna."
Speciell egenskap: "Jag är, som smålänning, 
snål av mig. Men det är även vice vd".
Livserfarenhet: "Livet går alltid upp och ner".
Ett par goda råd till andra: "Var lugn och 
försynt. Ett leende är alltid bra. Var inte rädd 
för att satsa, om du tror på en bra idé."
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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, 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, som vanligt finns här 120 kg ost av bästa kvatlitét. 

IFK:s VÅRAUKTION 24/4 kl. 11.00

Bilden är från etableringen i Isgrannatorp. Höjd 90 meter och rotorbladen är 45 meter. 

Bengt Simmingsköld, VD Eolus Vind AB.

Spelade fotboll med Tommy
När Bengt Simmingsköld var ung hemma i 
Växjö, spelade han ibland pojklagsfotboll 
med Tommy Svensson, som senare skulle bli 
Sveriges förbundskapten i fotboll.
- Men jag var absolut inte någon stjärna, 
skrattar den lugne, sansade och sympatiske 
mannen, som snart blir folkpensionär men som 
inte tänker göra något stort väsen av den saken 
- eller förändra sitt innehållsrika liv radikalt...
- Det var roligt med fotbollen. Tommy 
Svensson hade större talang är jag. Ibland 
spelade vi i samma lag, ibland var han aktiv i 
ett annat.

Familjen Simmingsköld bodde då nära 
Värendsvallen i Växjö. Han hade lätt för att 
se när A-laget tränade. Stig Svensson var, 
givetvis, en välkänd man för Bengt och hans 
kompisar.
Simmingskölds och Eolus engagemang i IFK 
Hässleholm är ganska nytt. Nu när Eolus 
är börsnoterat sedan knappt ett år, faller det 
sig naturligt att jobba lite med IFK, tycker 
företagets vd.
- Eftersom vi omsättningsmässigt nu finns 
med bland de två-tre största företagen i 
Hässleholm, passar detta åtagande bra för oss.
- Vi vill visa, att vi finns här. Några i 

personalen här är fotbollsengagerade.
Bengt Simmingsköld tänker se några av IFK 
Hässleholms matcher i år. Dessutom blir det 
vissa turer hem till Växjö, där ju Öster nu har 
kommit tillbaka till viss del...
Faller samarbetet mellan Eolus och IFK väl 
ut, kan Simmingsköld mycket väl tänka sig att 
fortsätta på den inslagna vägen.
- Vi är ett miljöföretag och vi finns så att säga 
ute i friska luften, ler han. Redan där finns det 
en koppling till fotbollen.
Bengt hoppas, att fotbollslagen i Hässleholm 
och Växjö inte ska drabbas av motvind..

Förbundskapten Svensson

– de verkliga vindveteranerna
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Nytt kök?
Vet du vad du söker eller vill du ha goda råd på vägen?  
Kom in och ta del av våra inspirerande köksmiljöer. 
Våra duktiga återförsäljare hittar du på ballingslov.se 
Här kan du även prova att designa din egna lösning.

VälKommen!

ballingslov.se

 Tvärskogsvägen 62
282 35 TYRINGE

Telefon: 0451-570 50 

 11-14 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

Nyckeln till kunskap.
 
”Att utveckla kreativa miljöer är drivkraften för oss. Vi vill vara engagerade i våra fastigheter 
och skapa liv och aktiviteter. Våra hus ska lyfta den verksamhet som ryms i dem!”

”Vi tror på Norra Station som en mötesplats för kunskapsintensiva verksamheter. Här samsas 
akademisk verksamhet med spjutspetsföretag och avancerade tjänster i offentlig och privat regi. 
Få platser i den expansiva Skåneregionen har ett så bra läge som Norra Station. De suveräna 
tågförbindelserna åt alla håll kombineras med den lagom stora stadens närhet till all service 
och kultur. Därtill en natur ”runt knuten” som erbjuder ett andningshåll, i skogarna, på Finjasjön 
och andra ställen i en spännande brytpunkt mellan Skånes slättlandskap och Smålands skogar. 
Där ligger Hässleholm, med Norra Station som ett expansivt centrum!”

”Därför kommer vi fortsätta att bygga upp Norra Station och försöka bidra till utvecklingen av 
hela Hässleholm.” 

Joakim Ollén
VD KunskapsPorten AB

KunskapsPorten är ett fastighetsbolag som arbetar med profilfastigheter. 
Med det menar vi fastigheter där byggnaden har en speciell karaktär, exempelvis sportarenor, 
badhus eller laboratorier. Profilfastighet kan också vara en flexibel byggnad där verksamhe-
tens innehåll har en tydlig karaktär som teknikparker, hus för undervisning och forskning eller 
profilerat boende.

 www.kpfastigheter.se

  

Gallerian Hässleholm

1.595:-
ord. pris 2.195:-

KOSTYM
PAKET

Kostym
    +
Skjorta
    +
Slips
    +
Fickduk



IFK premiärspelar mot Linköping hemma 
på Österås – och i första bortamatchen 
väntar Motala AIF, nedflyttade från div. 1.
Alltså tuffast tänkbara motstånd för 
gulsvart och enligt spelbolagen är Motala 
(2,50) rankat som favorit och Linköping 
(3,25) andrahandsfavorit – allt medan IFK 
kan spelas på högsta tänkbara odds, 75 
gånger pengarna.
Att Motala är favorit är inte så konstigt, 
det var ytterst nära att klassiska MAIF 
hade klarat sig kvar i ettan.
IFK:s premiärmotståndare Linköping 
rankas som tvåa och anledningen stavas 
nyförvärv, LFC har gjort en rejäl satsning 
med flera starka nyförvärv:
Christos Christoforidis, 29-årig anfallare, 
fostrad i Norrköpingslaget Sylvia, varifrån 
han fortsatte sedan sin karriär i Assyriska 

2002 där han gjorde 22 mål på 51 matcher, 
varpå han 2005 värvades av grekiska 
storklubben AEK Athen. Därefter spelade 
Christos i såväl Apollon Kalamarias som 
Messinaikos, 2007 flyttade han hem till 
Sverige och allsvenska GAIS.
Succén uteblev i GAIS och han hamnade 
i Syrianska och efter långtidsskada skall 
Christos nu prova lyckan i Linköping, 
där han har ett kortidskontrakt fram till 
sommaren.
Vidare har Linköping värvat den slitstarke 
mittfältaren Haris Dozo, 23 år, från Sylvia 
och den lovande mittbacken Tim Eriksson, 
Kurdiska FF, tidigare i Åtvidabergs 
Tipselittrupp.
Norgeproffset Simon Dogan ansluter till 
Linköping efter sommaruppehållet.

Premiärmotståndarna
Linköping och Motala – seriefavoriter

I IFK är medelåldern 20 år

IFK ställer i år upp med en A-trupp där medelåldern är 20 år.
Vi har fyra veteraner, de tre försvararna Bobby Alm Nilsson, 
Fredrik Hägglund och Ricardo Gomes de Deus som är 27-28 år 
– och så Burim Rexhepi som fyller 24 år i höst.
Sedan har vi:
Födda 1988: 2 spelare
Födda 1989: 4 spelare
Födda 1990: 4 spelare
Födda 1991: 9 spelare
Född 1992: Alexander Björnlund
Född 1993: André Bengtsson, som är född i november.
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Christos Christoforidis är ny i Linköping och kommer till Österås i morgondagens premiär. Här i GAIS tröja 
i en allsvensk match mot Tobias Carlsson, Kalmar FF.

Alexander Björnlund, född 1992. Daniel Engel, född 1991.

Linus Karlsson, född 1991.

Seriepremiär
Sön 18/4 17.00

IFK Hässleholm
-

Linköping
Välkommen till Österås!
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PROFILEN               Namn: Jonas Fredrik Hägglund
           Ålder: 27 år
         Längd: 185 cm
   Vikt: 82 kg
 Bor: Hässleholm
Civilstånd: Flickvännen Anna
Yrke: Controller på IKEA
Bil: Mazda 3
Klubbar: Hägglunds IOFK, Umeå FC, Friska Viljor FC, IFK
Styrkor: Spelförståelse, brytningssäker
Svagheter: Dribbla
 Favoritlag_ Arsenal
    Favoritspelare: Franck Ribery
      Skräckmotståndare: Lionel Messi
          Favoritland: Sverige
                Favoritmat: Lax
      Favoritskådis:
                       Favoritartist: Lars Winnerbäck
                          Sinnedstillstånd: Lugn
                  Ogillar: Tidiga morgnar
                    Tycker mest om: 
                    Umgås med vänner, flickvännen

Fredrik
Han står för rutin och norrländsk 
trygghet.
Mittbacken Fredrik Hägglund, 27, 
tog god tid på sig innan han skrev 
på nytt kontrakt – men nu är han 
redo för sin tredje säsong i IFK 
Hässleholm.
Och en av truppens äldsta spelare 
har fått en nytändning efter ett, på 
många sätt, besvärligt 2009.
– Det är bra drag och mer fokus på 
fotbollen i år. Med många yngre 
spelare och en ny tränare är det 
lätt att ryckas med, säger Fredrik.
– Ifjol var det lite för mycket en-
ergitapp på andra saker, fortsätter 
han.

SKADOR
Förra säsongen var, som de flesta 
vet vid det här laget, besvärlig 
både sportsligt och ekonomiskt. 
För Fredrik Hägglund personligen 
var det också en tung tid då ett ut-
tänjt ledband i ena knäet spolie-
rade stora delar av höstsäsongen.
– Det var lite uppförsbacke, men 
nu börjar jag hitta formen, tycker 
jag. Jag känner stor revanschlust, 
säger Fredrik.

Han hade ingen brådska att teck-
na nytt kontrakt med IFK. Först i 
början på februari kunde klubben 
kalla till presskonferens och avslö-
ja att båda mittbackarna Fredrik 
Hägglund och Bobby Alm Nilsson 
var klara för en fortsättning.

Varför tog det så långt tid att be-
stämma sig?
– Jag ville se vad föreningen ville 
och vad tanken var med 
årets säsong, förklarar 
Fredrik.

BOBBY
Vintern var turbulent och 
många spelare var på väg 
bort. Men pusselbitarna 
kom på plats och Hägglund 
och Alm Nilsson var några 
av de största bitarna.
– Visst påverkade Bobbys 
beslut mig. Vi passar bra 
ihop och jag tror aldrig att 
jag spelat bredvid samma 
spelare tre säsonger i rad. 
Sedan är nyförvärven väl-
digt spännande, det är ut-
vecklingsbara och hungriga 
spelare. Jag ville gärna vara 
en del av det här också.
– Det är nytt och fräscht 
blandat med balans och lite 
erfarenhet, säger Fredrik, 
som glatt kunde konstatera 
att även Burim Rexhepi 
blev kvar i föreningen.

IKEA
Örnsköldsviksgrabben Fredrik 
Hägglund inledde fotbollskarriä-
ren hemma i Hägglunds IoFK, han 
gick vidare till Umeå FC och Fris-
ka Viljor innan ett jobb på Ikea i 

Älmhult fick honom att flytta sö-
derut.
IFK Hässleholm hörde av sig och 

sedan 2008 är han trygg mittback i 
division II-laget.
– Jag trivs bra här i Hässleholm. 
Jobbet kommer i första hand, men 
det går bra att kombinera med fot-
bollen och jag är bara borta på en 
längre resa en gång om året.
Är du rotad i Hässleholm?
– Rotad är kanske inte rätt ord, jag 

trivs och har flickvän här, men visst 
längtar man hem till familj och 
vänner också ibland.

Han är redo för en ny sä-
song, knäet är läkt och for-
men på väg.

USA
Men tyvärr kom årets 
långa jobbresa i samband 
med premiären. När IFK 
spelar mot Linköping har 
controllern på Ikea precis 
kommit hem från USA 
(Philadelphia) och första 
matchen är ett frågetecken 
för 27-åringen.
– Jag kan inte räkna med 
spel eftersom jag inte hin-
ner få någon träning innan 
matchen, säger han lugnt.
Men det kommer fler 
matcher och Hägglund tror 
på en bra säsong trots att 
"experterna" tippar något 
helt annat.
Spelbolaget NordicBet tror 
att IFK Hässleholm blir sist 

i östra tvåan och en serieseger ger 
75.00 gånger pengarna. Premiär-
motståndaren Linköping ger 3.25 
gånger pengarna.
Fredrik Hägglund har noterat odd-
sen – och tar det som vanligt med ro.
Man får inte bry sig för mycket.
– Vi slår ur underläge, skrattar 
han.

– Jag drar aldrig så stora växlar av 
försäsongen. Spelmässigt tycker 
jag att vi har presterat bra, vi har 
haft några dippar men så blir det 
när man provar nytt och ska spela 
in nya spelare.
Vad är en rimlig målsättning för er 
i år?
– Någonstans i mitten, tycker jag. 
Jag tror det är viktigt att få en bra 
start, men samtidigt vet man inte 
så mycket om de andra lagen.

TRE ”GAMLA”
I en ung och på många sätt ny 
trupp är Fredrik Hägglund en vik-
tig pjäs med sin rutin, sin trygghet 
och inte minst sin fina placerings-
förmåga.
– Visst måste vi som är lite äldre 
bidra med vår erfarenhet, men vi 
har vi har mycket att lära av de 
yngre också, säger Fredrik Hägg-
lund, som är tredje äldst i truppen.
Bara nye brassen Ricardo och 
Bobby Alm Nilsson (född samma 
år) är äldre.
Och med en trygg norrländsk klip-
pa längst bak ska IFK Hässleholm 
visa experterna att laget inte alls är 
något bottenlag i år.

PATRIK PERSSON, 
KRISTIANSTADSBLADET

– trygg norrländsk mittback

www.transportledet.se
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Lokal - Personlig
www.sparbankengoinge.se

 Farstorp Glimåkra Röke Vinslöv

 0451-770043 044-44950 0451-40038 044-85000  

Fredrik och hans mittbackskompis Bobby 
Alm Nilsson stannade i IFK.
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Avsändare, www.jc.se

Upplev harmoni!
Läs mer om HälsoOasen på 

www.halsooasen.se

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

Välkomna till

Kristianstad - Hässleholm

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
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Söndsg  2010-04-18 17:00  IFK Hässleholm – FK Linköping
Lördag  2010-04-24  14:00   Motala AIF FK – IFK Hässleholm
Söndag  2010-05-02  17:00  Nybro IF – IFK Hässleholm
Söndag  2010-05-09  17:00  IFK Hässleholm – Vimmerby IF
Lördag  2010-05-15  14:00  IK Tord – IFK Hässleholm
Söndag  2010-05-23  17:00   IFK Hässleholm – BK Kenty
Söndag  2010-05-30  17:00   Karlskrona AIF – IFK Hässleholm
Lördag  2010-06-05  16:00  IFK Hässleholm – WMA IK
Lördag  2010-06-12  16:00  Lindsdals IF – IFK Hässleholm
Fredag  2010-06-18  19:00  IFK Hässleholm – Ljungby IF
Onsdag  2010-06-23  19:00  Tenhults IF – IFK Hässleholm

Tisdag  2010-06-29  19:00  IFK Hässleholm – Tenhults IF
Söndag  2010-08-01  17:00  Ljungby IF – IFK Hässleholm
Söndag  2010-08-08  17:00  IFK Hässleholm – Lindsdals IF
Lördag  2010-08-14  15:00  VMA IK – IFK Hässleholm
Söndag  2010-08-22  17:00 IFK Hässleholm – Karlskrona AIF
Söndag  2010-08-29  16:00  BK Kenty – IFK Hässleholm
Söndag  2010-09-05  17:00  IFK Hässleholm – IK Tord
Lördag  2010-09-11  15:00  Vimmerby IF – IFK Hässleholm
Söndag  2010-09-19  17:00  IFK Hässleholm – Nybro IF
Söndag  2010-09-26  17:00 IFK Hässleholm – Motala AIF FK
Lördag  2010-10-02  15:00  FK Linköping – IFK Hässleholm

IFK Hässleholm 2010 • Div 2 Östra Götaland

David Adolfsson
22 år, Lagerarbetare
2003 från Perstorp

Joel Wedenell
19 år, Studerande

 2006 från Glimåkra

Bobby Alm Nilsson
28 år, Maskinoperatör 

2005 från Perstorp

André Bengtsson
16 år, Studerande

2010 från Hanaskog

Fredrik Hägglund
27 år, Civilekonom

2008 fr. Friska Viljor

Calle Lindell
19 år, Studerande
2008 från Vinslöv

Burim Rexhepi
24 år, Lagerarbetare

Egen produkt

Christoffer Olsson
20 år, Studerande

Egen produkt

Linus Berg
19 år, Studerande
2007 från Nybro

Islam Miree
19 år, Studerande

Egen produkt

Nicklas Andersson
21 år, Lagerarbetare

2010 från Kristianstad

Linus Karlsson
19 år, Studerande

Egen produkt

Kalle Olsson
20 år, Brevbärare
2003 från Vittsjö

Jacob Lang
19 år, Studerande

Egen produkt

Anton Persson
20 år, Studerande
2010 från Mjällby

Diego Delgado
19 år, Studerande

Egen produkt

Pontus Lindell
20 år, Studerande

2007 från Bjärnum

Joel Svensson
20 år, Studerande

2007 från HIF/Finja

Alexander Björnlund
17 år, Studerande
2008 från Sösdala

IFK Hässleholm 2010: Övre raden fr.v.: Linus Karlsson, Bobby Alm Nilsson, David Adolfsson, Calle Lindell, Affe Jönsson, tränare, Kalle Olsson, Christoffer Olsson, Fredrik Hägglund, Filip Thurn.
Mellanraden fr.v. Rickard Svensson, tränare, Islam Mireé, Vladimir Barazzo, Jacob Lang, Daniel Engel, Linus Berg, Stefan Jansson, huvudtränare, Alexander Björnlund, Diego Delgado, Joel Wedenell, 
André Bengtsson, Håkan Nyman, materialförvaltare.
Främre raden fr.v.: Mikael Bertogli, massör, Johan Birgersson, Ricardo Gomes de Deuz, Anton Persson, Pontus Lindell, Joel Svensson, Victor Bergström, Nicklas Andersson, Tommy Karlsson, lagledare.

Vladimir Barazza
18 år, Studerande

Egen produkt

Victor Bergström
22 år, Studerande

2010 från Djurgården

Johan Birgersson
21 år, Studerande

2006 från Önnestad

Daniel Engel
18 år, Studerande

2009 från HIF

Ricardo Gomes
 28 år, Frisör

2010 från Boveda

Filip Thurn
21 år, Lärarevik.
2004 från Vittsjö



När Djurgården var som bäst, med 
spelare som Kim Källström, Andreas 
Isaksson och Johan Elmander, fanns 
det en 16-åring som korades till för-
eningens största talang, VICTOR 
BERGSTRÖM.
I år är han ett av IFK:s viktigaste ny-
förvärv.
Victor läser ekonomi vid Lunds uni-
versitet och tillsammans med nye trä-
naren Stefan Jansson pendlar han från 
lärdomsstaden.
-Jag trivs alldeles utmärkt i IFK och 
pendlingen är absolut inget problem, 
det är som att ta T-banan hemma i 
Stocklholm, förklarar Victor, som trivs 
med nye tränaren Stefan Jansson, vil-
ken han haft mycket kontakt med i 
Djurgården.
-Ja, jag hade Victor under min tid i 
Djurgården och vet vad han kan, en 

underbar spelare och en underbar 
människa, berömmer Jansson.
Och träningsmatcherna har väl bara 
bekräftat att Victor kommer att göra 
mycket nytta i gulsvart, han har tillhört 
dom bästa hela den snöiga försäsong-
en.
När Victor var 16 år fick han alltså i 
en periodpaus mellan Djurgården och 
Helsingborgs IF emottaga ”Farsan” 
Sandbergs minnespris och motivering-
en löd:
"Victor är en spelare som under detta 
år visat stort hjärta och tålamod för 
fotbollen. Trots sin ringa ålder tillhör 
Victor redan i dag som 16-åring DIF:s 
juniorlag. Victor är en talang med det 
där lilla extra och med sin oerhört 
proffsiga inställning till träning och 
match en spelare som vi i Djurgårdens 
IF säkert kommer att få se mycket mer 

av i framtiden. Victor är med sitt sätt 
att vara som människa, ett föredöme 
både på och utanför fotbollsplanen-
planen. Victor sköter sitt skolarbete 
med största ansvar och minst lika väl 
som sitt fotbollstränande. Med ytterli-
gare lite finslipning av Victors teknik 
och snabbhet kommer han att kunna 
gå väldigt långt inom fotbollen och då 
förhoppningsvis hela vägen till vårt A-
lag."
Victor nådde aldrig Djurgårdens A-
lag, men nu kan han istället göra succé 
i IFK:s gulsvarta dress, hur kan då en 
ur-djurgårdare spela i gulsvart?
-Mina föräldrar ser alla Djurgårdens 
matcher, men jag är inte lika patriotisk 
och det är ju helt OK att spela i gul-
svart i en annan del av Sverige, skrattar 
Victor.

André Bengtsson, 16-årig dura-
cellkanin från Hanaskog, är IFK:s 
yngsta nyförvärv.
Det här med duracellkanin har 
med hans oerhörda energi att 
göra och det kommer från tiden 
hemma i Hanaskog.
André har trots sin ringa ålder re-
dan hunnit ta en ordinarie plats i 
Hanaskogs IS och dessutom hun-
nit få en egen hejaklack på Västra 
Hed.
André debuterade som 14-åring 
2008 och 2009 spelade han samt-
liga matcher i A-laget, gjorde 8 
mål, från sin plats på vänster yt-
termittfält.
I Bladets innefotbollsturnering 
i julhelgen hann André göra två 
mål när Hanaskog vann första 
matchen med 4-3, André avgjor-
de i förlängningen, sedan blev det 
respass ur turneringen.
Men då hade André, som natur-
ligtvis valdes till matchens lirare,  
redan valt att byta klubb.
-Jag var utlånad till IFK under 
Gothia Cup i fjol och trvides 
väldigt bra med killarna och så 
kom jag in på fotbollsgymnasiet 
i Hässleholm, så jag lärde känna 

Affe Jönsson i höstas, berättar 
André.
Ändå tvekade han lite att gå till 
IFK och spela juniorfotboll, då 
var kanske A-lagsfotboll i Hana-
skog ett bättre alternativ – men 
så kom nye IFK-tränbaren Stefan 
Jansson och flyttade upp André i 
A-truppen – och då var valet gi-
vet.
Och ni som följt fotbollen i Häss-
leholm vet att det funnits många 
15-16 åringar som spelat A-lags-
fotboll: Tobias Linderoth, Jon 
Jönsson, Andreas Dahl, David 
Eek, Daniel Nicklasson, Jimmie 
Augustsson.
Flera har spelat landslagsfotboll – 
och blivit professionella.
Skall André vara nästa spelare 
som når allsvenskan och landsla-
get?
Jämför man med Hanaskogs sto-
re fotbollsson Tommy Ewesson så 
är likheterna många.
Tommy debuterade också tidigt 
och spelade också på vänster-
kanten – och som säkert många 
minns nådde han stora framgång-
ar i allsvenska Öster.

Kiabyvägen 297-57 
290 34 Fjälkinge
Tel: 0451-493 93

Reklam i ALLA former är exakt vad vi gör! Vi står för kreativa, smarta, snygga och funktionella helhetslösningar till kundvänliga priser.
Vi arbetar aktivt med att försöka hitta det bästa alternativet för just kunden och kan idag tack vare ledande samarbetspartners erbjuda det 
mesta inom reklam och marknadsföring. Om du behöver en partner som hjälper dig med din direktreklam, hemsida, bilstripning, skylt, 
grafiska profil, katalog, prislista, förpackning, fotografering, tidning, exponering eller annons är det bara att ringa oss! 

Välkommen att höra av Dig till Mats, Therése, Victor eller Henrik på
0451-493 93 eller på www.infograph.se.

Reklam i ALLA former!
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Victor – Djurgårdare
som läser ekonomi i Lund

André, 16 Anton, 20
5 nya lirare i IFK



Han kom som en vårvind med en 
idrottsbag över axeln, provspelade 
i en internmatch på konstgräset i 
Bjärnum.
Det var en superkall vårkväll och 
tränartrion gillade vad de såg, Ri-
cardo Gomes de Deus, 28 år, åkte 
tillbaka till Stockholm och häm-
tade flickvännen Amanda – och 
nu är han det självklara valet som 
vänsterback i IFK.
Hans offensiva kvalitetér påmin-
ner om Dani Alvés, landsmannen 
i Barcelona, men det är en annan 
landsman som är favoritliraren, 
Serginho i Milan..
Ricardo, som är frisör till yrket och 
hemma i Brasilien hade han egen 
salong, började spela fotboll i Ga-
licia hemma i Brasilien som spelar 
i div. 1 vilket är tredjeligan. Sedan 
hamnade han i Spanien där han 
spelade i Lomos Antela Boveda 
i spanska div. 11, som är ungefär 
samma nivå som tvåan i Sverige.
I Spanien stannade Ricardo i två 
år och åtta månader innan han flyt-

tade till Stockholm där flickvännen 
Amanda studerar inredning.
Och när han provspelade för Ty-
resö i div. 111 tyckte tränaren att 
Ricardo var för bra och ringde till 
kompisen Stefan Jansson, som inte 
var sen att nappa.
-Jag trivs jättebra i Hässleholm 
och IFK, det är lagom med trä-
ning, fyra pass i veckan med IFK 
och fyra med fotbollsgymnasiet, 
förklarar Ricardo via tolken Diego 
Delgado, en egen IFK-produkt 
som i år flyttats upp i A-laget och 
som talar portugisiska.
Och nu efter ett par-tre matcher 
börjar Ricardo komma in i IFK-
spelet och i genrepet i lördags tog 
hans ig förbi ett par motståndare 
och placerade in en vänsterka-
non rakt upp i målvaktens vänstra 
kryss, ett riktigt drömmål.
Så Ricardo har presenterat sig för 
IFK-publiken och kan bli en pu-
blikfavorit på Österås.

Anton Persson, 20 år, från Mjällby.
Men Anton är fotbollsfostrad i 
Göinge, först i Hästveda IF som 
är hans moderklubb, sedan i Häss-
leholms IF – detta trots att pappa 
Håkan spelade i IFK Hässleholm i 
början av 1980-talet.
-Jag såg pappa spela en gång när 
jag var i 10-årsåldern, då lirade han 
i Farstorp, sedan har jag sett ho-
nom i nån B-lagsmatch i Hästveda 
också, berättar Anton.
Håkan spelade 21 A-lagsmatcher i 
IFK 1983 och gjorde 2 mål.
Anton har alltid varit en stor ta-
lang började spela fotboll i Häst-
veda IF där han stannade fram till 
han fyllde 15 år, då tog han steget  
över till Hässleholms IF - och när 
kompisen Daniel Engel valde IFK 
för två år sedan valde  Anton att ta 
steget över till Mjällby AIF – och 
när Anton hade svårt att platsa 
så valde Mjällby-tränaren Peter 
Swärdh att låna ut Anton till IFK.
-I nuläget är tvåan rätt för Anton, 
här kan han utvecklas och vi kan 

nu följa hans utveckling på nära 
håll, kommenterar Swärdh, som 
berättar att Mjällby har tvåårskon-
trakt med Anton.
Anton är offensiv mittfältare och 
har kommit väl in i IFK:s spel, bör-
jade med att bli målskytt i första 
matchen och i näst sista matchen 
före seriepremiären, mot Ramlösa, 
nätade Anton två gånger, det för-
sta en vacker frispark direkt i mål.
Spelmålet var ett riktigt mönster-
anfall och det är väl ett bevis på att 
det funkar allt bättre, berättar An-
ton, som också blivit uppmärksam-
mad på en del läger för lovande 
Skåne-ungdomar.
- Jag spelade i Skåne-laget ihop 
med Rasmus Jönsson, Helsing-
borgs IF och Ivo Pekalski, Malmö 
FF och inte kunde man tro att Ras-
mus skulle slå igenom så snabbt, 
bara kort efter vår match inne i 
Danmark så avgjorde han Skåne-
derbyt mot Malmö FF,  säger An-
ton.

Nicklas Andersson, 21 år, har äntligen ham-
nat rätt – i IFK Hässleholm.
Nicklas var en osedvanligt stor talang i gul-
svarta Önnestad och alla klubbar i nordös-
tra Skåne villa ha hans signatur.
Nicklas valde Kristianstads FF och det har 
blivit en hel del A-lagsmatcher under gam-
le IFK-tränaren Peter Perssons ledning.
Men riktigt ordinarie har den allrounds-
kunnige Nicklas aldrig blivit i KFF och nu 
väljer han att bli klubbkompis med bäste 
polaren Johan Birgersson i IFK.
Nicklas är en kille som kan användas precis 
var som helst, back, mittfältare eller som 
forward.
-Det är guld värt att ha en kille som kan 
placeras på flera platser i laget, hittills har 
han mest spelat back och ytterforward, be-
rättar tränaren Stefan Jansson.
På KFF:s hemsida presenteras Nicklas som 
mittfältare.
För nå´t år sedan togs Nicklas ut i div. 1 söd-
ras talanglag i en match mot div. 1 norra i 
Stockholm.
I laget fanns flera som redan nått allsvens-
kan: 
Jiloan Hamad, Malmö FF, Marre Arbanoz, 
BP, Per Johansson, Örebro, Daniel Jova-
novic, Trelleborg, Tobias Sana, IFK Göte-
borg, Emil Salomonsson, Halmstad.

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

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

www.bildbyran.se
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Victor – Djurgårdare
som läser ekonomi i Lund

Anton, 20 Nicklas, 21

Ricardo – Spansk brasse med 
svensk flickvän
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Skaffa Möbelkortet
 och få bonus du också!

I samarbete med:

 och få bonus du också!

I samarbete med:

5425 VALID 
THRU

MONTH/YEAR

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

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

Kruka 119:-/st, Fat 99:-
VEN Matgrupp i massiv ek. Bord 180x90 cm. Stol i oljad ek/konstläder.  

Bord + 6 stolar 3.995:- För avhämtning ca v18.

JOKER Divansoffa tyg Antracit, längd 272 cm. 

Ord.pris 9.995:-. 5.995:-
Nackkudde i skinn från 700:-

5.995:-

BREDARED Bord + 
4 positionsstolar aluminium, 

silver/svart glas, 140x80 cm. 

Bord + 4 stolar, 
inkl parasoll 2.495:-
DORTMUND Dyna 
svart, grå eller röd. 149:-

ALVDALEN Cafe-set  stål/fi berrotting. 

Paketpris! Bord + 2 stolar 495:-

Paketpris!
Bord + 4 stolar

2.495:-
Inkl parasoll!

Postlåda Vit.       
469:-

Paketpris!
Bord + 6 stolar

3.995:-
Ord.pris 5.295:-.

LOBBY Supertät ryamatta 

i fl era färger. Prisexempel: 134x195 cm, 

ord.pris 1.975:-.  1.495:-

Vi har de rätta priserna för möbler både ute och inne!

www.bjarnors.se

Hässleholmsvägen 28 i Vittsjö

0451-229 00
www.borgsvavgarner.se

Stickgarner och
vävgarner hittar

ni hos Borgs!

Vi finns mitt i byn!

Sponsring är ett sätt för oss att visa vår omtanke om bygden. 
Därför stödjer vi idrott, kultur, näringsliv, samhälle och ideell 
verksamhet i både Hässleholm, Kristianstad, Olofström, Osby och 
Östra Göinge kommuner. Det är här vi har vår hemmaplan och vårt 
hjärta. Vi älskar helt enkelt sponsring. Minst lika mycket som vi 
tycker om att ge goda råd och få nöjda kunder.

Välkommen!

 
sparbanken1826.se >info@sparbanken1826.se >044 –18 26 00
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Snö och fotboll i Bjärnum

Varje tvist har  
sin unika lösning

MOLL WENDÉN Advokatbyrå, Stortorget 8, SE-211 34 Malmö.  
Tel +46 40-665 65 00, Fax +46 40-97 19 17. www.mollwenden.se

En tvist på halsen kan man få antingen man förtjänar 
det eller ej. Vem du anlitar i en tvist har stor betydelse 
för resultatet. Vi är specialister på kommersiella tvister 
och vana vid att åstadkomma resultat. Du väljer om vi 
skall stå på din sida.

Värsta vintern i mannaminne!
Ja, så brukar det heta när det berättas om 
gamla tider.
Och visst kommer det att berättas en hel del om 
vintern 2009-2010 – inte minst hur tufft det varit 
för fotbollsklubbarna att kunna träna ordentligt 
på bra underlag.
Göingeklubbarna kan tacka Bjärnums GoIF för 
att det blivit nå´n fotbollsträning denna vinter.
Den fantastiskt fina planen som stod klar inför 
förra säsongen har använts flitigt och trots att 
termometern krupit långt under normal Skåne-
vinter så har planen varit spelbar.
Ta till exempel en lördagseftermiddag i slutet 

av januari, matchen Helsingborg-Halmstad, 
tio grader kallt och mössa på – men matchen 
spelades inför 600 åskådare.
Malmö FF tvingades ställa in sin match på 
Malmö idrottsplats, det var snö å planen.
Det var det naturligtvis  i Bjärnum också, men 
där steg 22 man ur frivilligorganisationen upp 
klockan 5 på morgonen och skottade planen.
Istapparna hängde halvmeterslånga på 
hedersläktaren och där kunde hedersgästerna 
se ut över den härligt gröna planen.
Bjärnum är inte ensamma, det finns konstgräs 
nästan överallt idag – och det finns säkert även  
i Hässleholm redan till hösten.

Marcus Lantz, Helsingborgs IF i matchen mot Halmstad sBK
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med 
bland annat 
varumärkena

och

Dubbelseger i Nsk cupen
IFK Hässleholm vann både seniorfinalen och 
juniorfinalen – med juniorlag.
I seniorklassen ställde IFK upp med tre lag, 
ett A-lag och två juniorlag – och det var det 
yngsta juniorlaget som vann finalen mot Pers-
torp, detta efter att ha besegrat både IFK:s 
som Hässleholms IF:s förstalag.
I finalen mot Perstorp gjorde Vladimir 
Barazza 1-0 med kvällens vackraste mål, en 
frispark ribba in.
Filip Melin, Christoffer Ekelund och Linus 
Berg hette övriga målskyttar, segersiffrorna 
skrevs till 4-0.
-Jag är imponerad av killarnas insats, de är 
väldigt unga, mellan 16 och 18 år, berömmer 

Rickard Svensson som coachade laget tillsam-
mans med huvudtränaren Stefan Jansson.

I juniorfinalen besegrade IFK ärkerivalen 
Mjällby AIF, matchen gick till förlängning 
efter att blekingarna hade kvitterat IFK:s 1-0 
ledning, men efter en och en halv minut av 
förlängningen avgjorde Christoffer Ekelund.

I HIF-cupen för ungdomar vann IFK båda de 
äldsta åldersklasserna, för 15- och 16-åringar,
I finalen för 16-åringar var det en ren IFK-
final, 16-årslaget vann med 6-2 över 15-åring-
arna, som fick nöja sig med segern i 15-års-
klassen.

Segrande laget i seniorklassen, IFK:s juniorer, lag 2. Stående fr.v.: Tobias Grybb, Linus 
Svensson, Filip Melin, Vladimir Barazza, Linus Berg
Sittande fr.v. Jonathan Nilsson, Christoffer Ekelund, Diego Delgado.

Filip Melin tar sig förbi en Ballingslövsspelare i semifinalen.

Christoffer Ekelund har avgjort finalen mot Perstorp.

Besök
IFK:s
OUTLET

Majorsgatan 3
Hässleholm

(Bakom Kvantum)

ÖPPET:

Torsd-Fred 15-18
Lördag 10-14
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Bilda dig en 
uppfattning!
www.abfskanenordost.se

0451-49010Arbetarnas Bildningsförbund

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

Service - kvalitet - verkstad - försäljning 

www.cykelcentrum.nu

VVS
KN

Ingenjörer AB

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

Byggnads- och Ventilationsplåtslageri
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Battericentralen
Tel. 0451 / 109 16 • Väpnaregatan 4 • 281 52 Hässleholm

Allt i plåt och ventilation
Etablerat 1964

0451-158 53 • HÄSSLEHOLM

Zuperbowl
i Hässleholm

Välkommen till den nya bowlinghallen 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

Allt inom mark & stenarbete
Ni ringer - Vi fixar! 0734-299 298

Gamla Skoglösavägen 9814, 291 93 Önnestad

070/5345964 - 0451/80903

”Vi tror på Göingebygden”

Besök IFK:s OUTLET
Majorsgatan 3 Hässleholm (Bakom Kvantum)

ÖPPET: Torsd-Fred 15-18 • Lördag 10-14



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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ALGOT
OCH
RONALDO
Bli en ny Jon Jönsson eller Andreas Dahl, eller en 
Daniel Nicklasson eller David Eek…
Alla har dom skrivit in sig som 6-åringar vid IFK:s 
knatteinskrivning och gått den långa vägen till 
A-laget – och så vidare via pojk- och juniorlandslag 
– och Jon och Andreas blev även professionella 
fotbollsspelare.
I lördags var ett gäng smågrabbar nere på 
grusplanen på Österås och spelade fotboll, det 
var pojkar födda 2001 som tränade under Göran 
Perssons ledning.

...och Ronaldo heter Casper Svendsen.

Göran Persson, en av många duktiga 
ledare.

Kommunnalrådet Urban Widmark.

Den här lille killen som försöker dribbla av självaste Ronaldo heter Algot Pramberg.

Samla dina affärer 
hos oss – det kan 
löna sig!
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 Nordea i Hässleholm 
eller ring så berättar vi mer!

Nordea Hässleholm
Tingshusgatan 4
0451-38 47 10
nordea.se

N
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l)

Gör det möjligt
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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

För två år sedan var Fisnik Alaj skyttekung i IFK Hässleholm.
I fjol var han med om en svår trafikolycka som så när kostade honom 
livet.
Inför denna säsongen var han helt enkelt för dyr för IFK och istället 
blev det div. lV-laget BW90 från Bjärsjölagård, ett samhälle med 300 
invånare.
Och i premiären kom Fisnik tillbaka till Hässleholm och när BW90 
mötte Hässleholms IF – och avgjorde med både 1-0 och 2-0, BW90 vann 
med 3-1.
-Jag är med för att göra mål och jag är helt återställd efter trafikolyckan, 
jag kommer att göra 25 mål i årets serie, lovar Fisnik härligt kaxig.
Det fanns gott om spelare som lirat i IFK, förutom Fisnik även en del 
i Hässleholms IF.
Oskar Olsson och Jesper Bertilsson spelade i IFK 2009 och i övrigt 
fanns ett antal som spelat i IFK tidigare, bland annat tränaren Anders 
”Knippet” Karlsson, 37 år och still going strong.

Fisnik sköt åter skarpt på Österås

Oskar Olsson, i fjol i IFK Fisnik Alaj, i fjol i IFK
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På vårens meny fi nns bl a... 

KALVBURGARE   160:- 
Kalvburgare med Wästerbottenost och 
sparris serverat med Idahopotatis.

PREMIÄRÖPPNING!
OBS!  Vår terrass premiäröppnar 
måndagen den 3 maj. Välkommen till 
Restaurang Oscar!

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

Restaurang Oscar  erbjuder både gourmetupple-
velser och god gedigen husmanskost. Våra duk-
tiga kockar sammanställer menyer från de rå-
varor som har sina smakmässiga höjdpunkter i 
den aktuella perioden. Därmed säkrar vi delikata 
måltider för dig och dina gäster. Livet är för kort 
för dåliga smakupplevelser 
– därför Restaurang Oscar.        
   

DESIGNA DIN EGEN PÅ WWW.SPINNINGJEWELRY.DK

Kr. 219,-

Kr. 219,-

Läderarmband kr. 219,-

Kr. 289,-

GÅVAN TILL KONFIRMANDEN

Charms i Sterling silver från kr. 119,-

Nu i Hässleholm
GEORG JENSEN

Fusion
Ringar

Hängsmycke

Örhänge

Första Avenyn 4, Hässleholm • Tel 0451-413 45 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

Vem trodde att skönhet kunde vara så effektiv? Tack vare innovationerna 
inom BMW Effi cientDynamics har vi lyckats förena kraft och dynamik med 
förbrukning från låga 0,5 liter per mil. Lika vacker på insidan som på utsi-
dan – med alla de köregenskaper du ska kräva av en BMW. Det klär den. 
Välkommen in på en provtur.

GLÄDJE KLÄR EN SKÖNHET.

BMW 5-serien

www.bmw.se

När du älskar
att köra

GLÄDJE ÄR NYA BMW 5-SERIE

Nya BMW 5-serie
Sedan

www.bmw.se
När du älskar 

att köra 

GLÄDJE KLÄR EN SKÖNHET.

GLÄDJE ÄR NYA BMW 5-SERIE SEDAN. 

Vem trodde att skönhet kunde vara så effektiv? Tack vare innovationerna inom BMW EfficientDynamics har vi lyckats förena 
kraft och dynamik med förbrukning från låga 0,5 liter per mil. Lika vacker på insidan som på utsidan – med alla de köregenskaper 
du ska kräva av en BMW. Det klär den. Välkommen in på en provtur.

Alltid med BMW Fri Service i 3 år/8.000 mil. Nya BMW 5-serie Sedan. Effekt 184-407 hk. 
Pris från 349.000 kr. Bränsleförbrukning vid blandad körning enl EU-norm från 5,0 l/100 km. 
Koldioxidvärde från 132 g/km. Billån från 2.635 kr/mån. Baseras på 3,95% ränta (ränteläge 
april 2010), 30% kontantinsats, 50% restskuld efter 36 månader. Effektiv ränta 4,38%. 
Finansiering via BMW Financial Services. Erbjudandet kan kombineras med företags-
erbjudande. Enskild återförsäljare äger rätt att sätta eget pris. 

  BMW EfficientDynamics 
 Mer kraft. Mindre förbrukning.
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S. Kringelvägen  Hässleholm
Tel. 0451- 468 40

Hjulinställningar  •  Balanseringar
Riktning av aluminiumfälgar  •  Service

FC Hessleholm vann premiären

Premiären för FC Hessleholm blev en succé, 
4-1 seger mot Västra Karup.
Redan tidigt  i matchen gjorde Sofia Karlsson 
både 1-0 och 2-0 och tjejerna fick tidigt jubla 
i sin nya mörkblå matchdress med det vackra 
gulgröna klubbemblemet. Julia Lennartsson 
gjorde de andra två målen.
FC Hessleholm är en sammanslagning av 
Hässleholms IF och IFK Hässleholms damlag 
och föreningen övertog IFK:s plats i division 
III. Föreningens tränare är gamle storspela-
ren i IFK Hässleholm Patrik Lennartsson och 
han assisteras av Per Folkesson.

Premiärjublet, Sofia Karlsson har gjort 1-0 och Julia Lennartsson grattar

Målvakten Karolina Nilsson och Elin Wennerberg hjälps åt att rensa undan. Sofia Karlsson stångas med tjejerna från Västra Karup.

Mittbacken Linda ArvidssonPatrik Lennartsson, tränare

Julia Lennartsson i det vackra 
kvällsljuset på Österås Idrottsplats
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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

Helhetslösningar 
för allt ditt avfall
Hässleholm
0451-10045

Kristianstad
044-217800

advokat Jan-Åke Engvall
advokat Lars Blad

advokat Niclas Larsson 
 jur kand Ylva Öhrström

Notarius Publicus.

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

Epost kristianstad@kpmg.se 

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
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Iris B
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ässleholm

Det är endast hos oss du kan skicka

Blommogram och köpa 

blomstercheckar!!! 
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Gynna våra annonsörer!

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

Hässleholms gymnasieskolor

SÄKRA DIN FRAMTID MED EN BRA UTBILDNING

Välj
 vad

 som
 är 

rätt
 jus

t fö
r di

g

TIllsammans skapar vi en trygg skolmiljö

UPPNA DINA MaL

pwc.com/se/visionsbyran

Vill du på ett enkelt sätt hantera ditt företags ekonomi på  nätet? 
I Visionsbyrån Online har vi samlat de senaste och mest användar vänliga 
systemlösningarna på ett ställe. Gå gärna in på pwc.com/se/visionsbyran 
ring oss i Kristianstad på 044-775 75 00 eller i Osby på 0479-188 90. 
 Välkommen till Visionsbyrån  Online!

för smarta      ekonomifunktioner

    VisionsBYrÅn presenterar:
 VisionsBYrÅn online

re
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Detta

Har

Hänt

Tre skyttekungar på tränarbänken – och en som klubbchef.
Det handlar naturligtvis om Landskrona BoIS.
Henrik ”Henke” Larsson, huvudtränare, Hans Eklund och Jör-
gen Pettersson, assisterande – och Mats Aronsson klubbchef.
Och som pådrivare på mittfältet hittar vi ex-IFK-aren Johan 
Persson.

En grillad med bröd hör fotbollen till.
Men två?
Jodå, om man är en ung, hungrig fotbollsspelare så går två ner - och har man dessutom precis spelat 

genrep med IFK så…
”Korvkungen” heter Calle Lindell och är målvakt i IFK.

Handboll och Kristianstad hör ihop.
Anrika IFK Kristianstad har i 
år spelat i elitserien i den gamla 
idrottshallen, men till hösten så står 
den nya flotta hallen klar lagom till 
handbollspremiären.
Unge Marcus Olsson får symbolise-
ra framåtandan i vår grannstad där 
han kommer flygande i en match 
mot Skövde.
Kanske kommer även Hässleholms 
kommun att satsa på ett nybygge i 
framtiden och då hoppas vi natur-
ligtvis på Österås, där träläktarna är 
från 1950-talet och andas öststatsa-
rena.
För stadens idrottshall, den unika 
Qpoolen, är en av landets vackras-
te, såväl interiört som exteriört.

Peter Swärdh är också en av medlemmarna i ”Tipsför-laget Förlust”, ett bolag som fick 13 rätt samma vecka som allsvenska premiären. Bland övriga medlemmar märks Bosse Nilsson, Stefan Jansson och krögaren Peter ”Chelsea” Karlsson (Zuperbowl)
Hässleholms deppigaste företagare våren 2010 heter Sven Jinert.
Sven, född i Lund och med fem årskort till favoritlaget Lugis matcher, hördes för ett par månader sedan 
snacka SM-guld, sällan eller aldrig missar han en hemmamatch och det händer att han tar bilen fram och 
tillbaka till bortamatcher i Göteborg och Skövde.
Lugis charmanta spel i början av året kom av sig och efter förlusten på hemmaplan mot suveräna jumbola-
get Helsingborg lyckades Lugi inte ens bli bland de åtta lagen som nådde slutspel.
Bättre går det för kranföretaget Jinert AB.

Peter Swärdh fick en smakstart som allsvensk tränare i 

Mjällby, 0-0 på Råsunda mot AIK.

Peter, som fostrats i IFK, har tidigare varit allsvensk trä-

nare i Helsingborgs IF, däremellan tränat Åtvidaberg i 

superettan. Tränarkarriären inleddes i IFK Hässleholm, 

som assisterande till Anders Linderoth, det var 1993 

och IFK kvalade till allsvenskan.

Efter tränarkarriären har nu Bosse Nilsson blivit expertkommentator i TV4 där han sitter och sprider sina kloka ord tillsammans 

med gamängerna Patrik Ekwall och Olof Lundh. Nilsson är också med i det framgångsrika tipsbolaget Förlust som hade 13 rätt 

den 20 mars och direkt efter sändningen av matchen BP-AIK kom nyheten om fullträffen till Ekwalls kännedom –  varpå Bosses 

arvode konfiskerades.

Patrik Ekwall har vid ett flertal tillfällen försökt bli medlem i det vinstgivande tipsbolaget. 

Kanske är det därför Ekwall och Lundh pekar finger…
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Göinge
Bank & Försäkring

Länsförsäkringar

lansforsakringar.selansforsakringar.se/fastighet

Åsa Olsson
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Reg. Fastighetsmäklare
0451-70 79 81
asa.olsson@lansforsakringar.se

Cecilia Emanuelsson
Länsförsäkringar Bank
Bankrådgivare
0451-489 05
cecilia.emanuelsson@lansforsakringar.se. 

Peter Thyberg
Länsförsäkringar Göinge
Försäkringssäljare
0451-489 30
peter.thyberg@lansforsakringar.se

Sälja eller köpa hus?
Hos oss får du hjälp hela vägen

Fastighetsförmedling Bolån Boendeförsäkring

Två stora miljöbolag har blivit ett.

Allt vi gör idag har betydelse för morgondagen.
www.hassleholmmiljo.se

Telefon 0451-26 82 00

MÅNDAGAR
19:00 ALLTID 19:00 för barnen
19:30 Tipsrunda

TISDAGAR
19:00 ALLTID 19:00 för barnen. 
19:30 Krogsväng på ÅhusStrand.
Biljetter i receptionen.
300 kr. vuxna /100 kr barn.

ONSDAGAR
18:30 Alohabaren öppnar
19:00 ALLTID 19:00 för barnen
19:30 Prova & Njutkväll
21:00 Live music på Bistro
#Mordmysterium

TORSDAGAR
18:30 Alohabaren öppnar
19:00 ALLTID 19:00 för barnen
19:30 Ingenting är omöjligt
21:00 Live Music på Bistro 
21:00 Dans till orkester.
Badrestauranten
#Räk&Ostafton på Strand

FREDAGAR
18.30 Alohabaren öppnar
19:00 ALLTID 19:00 för barnen
19:30 Music Quiz
20.00 Betraktelse om Absolut
21:00 Live Music
på Bistro & Strand
# Sommarbuffé på Strand

LÖRDAGAR
19:00 ALLTID 19:00 
för barnen 
19:30 Badbingo
21:00 Live Music på Strand
22:00 Nattklubb Martin & Martin  
Badrestauranten
# Amerikansk BBQ-buffé på Strand

SÖNDAGAR
19:00 ALLTID 19:00 för barnen
19:30 Sommarkväll med gäst

Mellan den 1 JULI TILL 8 AUGUSTI händer det roliga saker varje dag, “ALLTID 19:00”.
Varje kväll kl 19.00 är det något kul för barnen. Clowner, minidisco, tävlingar och happenings.
Från halv åtta och framåt är det familjeaktiviteter. Live music de fl esta kvällar. Intervjuer från 
scenen och roliga tävlingslekar som vår klassiker badbingo. ALLTID 19.00, alltid gratis för alla. 
Bara på ÅhusStrand. Aktiviteterna är öppna för våra gäster, andra turister och Åhusbor.
Kolla alltid vårt uppdaterade program på www.ahusstrand.com.

Skriv dessutom upp de här datumen
i din kalender:
ÅHUSSTRAND BEACHSOCCER 3-11 JULI.
ÅHUS BEACHHANDBOLLFESTIVAL 16-24 JULI
9 JULI, 30 JULI ABSOLUT BETRAKTELSE
23-24 JULI SVERIGE-FINAL FITNESS FIVE
25 JULI BEACHVOLLEY TOUR
31 JULI SWEDISH FESTIVAL

FRIA AKTIVITETER VARJE DAG ÅHUSSTRANDS SOMMARPROGRAM 1 JULI – 8 AUGUSTI

www.ahusstrand.com 044-28 93 00
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Bilen på bilden är extrautrustad. Kontakta din Saab-handlare för mer 

information. Bränsleförbrukning blandad körning 5,3 l/100 km, CO2 

koldioxidutsläpp 139 gram/km (9-3 1.9 TiD, 150 hk man), miljöklass 

2005 - 10,1 l/100 km, CO2 koldioxidutsläpp 242 gram/km (9-3 2.0T 

XWD, aut), miljöklass 2005.

Saab 9-3X. 

Hurra! Saab har en ny ägare och fina fram-

tidsutsikter. Det finns bara en sak att göra:  

fira. Just nu får du valfritt utrustningspaket 

för bara 9.900 kr när du köper en Saab 

9-3X. Det finns flera paket att välja mellan, 

alla lika välmatade och alla till samma låga 

pris. Med Saab 9-3X kan du dessutom få 

både BioPower och XWD-fyrhjulsdrift i 

samma bil.  Välkommen in på en provtur. 

X-ACTIVE + BI-XENON

STRÅLKASTARE   

• Lättmetallfälg 16”

• Elmanövrerad förarstol

• Farthållare

• Färddator

• Justerbart armstöd fram

• Kopphållare fram/bak

• Textilmattor

• Extra 12V-uttag

• Mynthållare

• Bi-Xenon strålkastare 

•  Bärkassehållare

                                      

PILOTPAKET

•  Elmanövrerade framstolar 

med minnesfunktion för 

förarstol

•  Elinfällbara yttre back-

speglar samt aut. avblän-

dande backspeglar

• Stöldlarm med nivåsensor  

• Regnsensor vindrute-

torkare

• Komfortlåsning

• Handsfreeförberedelse

• Parkeringssensor bak

                            

Använder man 

resurserna klokt, blir 

resultatet ofta  

bättre bränsleekonomi, 

mindre miljöpåverkan 

och bättre prestanda. 

Precis vad vi alltid 

strävar efter.

Saab 9-3X är perfekt 

när du ska ut i natu-

ren. Det finns låsbar 

cykelhållare med lift, 

skidhållare, kajak/kanot-

hållare och flera andra 

praktiska originaltill-

behör.

SAAB 9-3X 1,9 TTiD 180 HP:

MÅNADSKOSTNAD* CA: FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN:

Vi har 9900 skäl att fira.

Saab är tillbaka. 

 ac nårf sirP 009.892  .rk 

009.892  rk

746.2  rk 230.2  rk 

 nårf edrävsnåmröF 230.2  .nåm/rk 

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


