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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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2011 är det trean som gäller.
Efter ett antal träträffar i stolpar och ribbor och ett otal matcher där vi tappat 

både 1-0 och 2-0 i slutminuterna så är vi längre ner i seriesystemet än vad vi varit 

i modern tid.
Givetvis tråkigt.
Men det finns också massor att glädjas över.

• IFK ekonomi är bättre än på mången god dag.

• Bosse Nilsson har tagit på sig uppgiften att styra upp fotbollsbiten och det är 

en imponerande samling tränare han fått ihop, alla väldigt kvalificerade och det 

betyder att IFK spänner bågen när det gäller satsningen på ungdomarna.

• Vad gäller A-laget så stannar Stefan Jansson, en positiv kille som har killarna 

med sig.
• IFK får låna två duktiga spelare av Fotbollsakademin i Sydafrika, samma 

akademi som May Mahlangu och Surprise kommer ifrån. Båda började spela i 

IFK när dom kom till Sverige och  nu gör dom succé i Helsingborgs IF respek-

tive Landskrona BoIS. Meningen är att IFK skall bli en mellanstation för unga, 

välutbildade sydafrikaner, och det kommer att handla om två spelare som stannar 

hela säsongen.
• På ungdomssidan dominerar IFK. På LTU-lägret för 15-åringar nyligen hade 

IFK 12 ungdomar, mer än hälften av hela truppen från nordöstra Skåne.

• ”Gubbarna” som gör ett otroligt arbete, ett stort gäng pensionärer drar ett tungt 

lass med diverse insatser, bland annat försäljning av annonser till denna publika-

tion. På fredagarna samlas gruppen på klubbstugan för frukost.

• Styrelsen får förstärkning av ett par duktiga framgångsrika företagare. Stora 

delar av styrelsen ställer sina platser till förfogande, det behövs nya ansikten som 

leder föreningen, dock är det ingen av den gamla styrelsen som hoppar av fören-

ingen, ALLA kommer att jobba kvar i olika funktioner i IFK.

Allt detta sammantaget gör att IFK satsar allt för att så snabbt som möjligt avan-

cera i seriesystemet.
Varför blev det då degradering?

• En svag inledning med endast fyra poäng på de tio första matcherna, alltså 4 

poäng av 30 möjliga.
• Oförmågan att göra mål, IFK gjorde totalt 29 mål i serie och de två kvalmat-

cherna.
Och så alla dessa onödiga tappen i slutet av matcherna:

• Lindsdal borta, 1-0 blev förlust 1-2, två insläppta i slutminuterna.

• Ljungby hemma, 1-1, blev 1-2 i 94:e minuten.

• Lindsdal hemma, 2-0 blev 2-2

• Karlskrona hemma, 1-0 blev 1-1

• Kenty borta, 0-0 blev 0-1 i 95:e minuten

• Vimmerby borta, 2-0 blev 2-2, återigen två insläppta i slutminuterna.

• Och så då självmål i avgörande kvalmatch som slutade 2-2.

Så nu är det alltså bara att ta på blåstället och jobba för att IFK åter skall bli en 

elitklubb, detta gäller HELA föreningen; spelare, ledare, styrelse och alla andra 

som har ett gulsvart IFK-hjälta.

Och vi är många.

LENNART MÅNSSON

TRÄTRÄFFAR, SJÄLVMÅL 
OCH TAPPADE LEDNINGAR

Daniel Engel, 19 år, en av många unga i IFK:s A-lag.

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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Morgan Isacsson
Svensk Bilprovning (Källa:TT)

Rosten kan allvarligt försvaga
din bils krocksäkerhet

SÄKERHET!
ROST!

Morgan Isacsson
Svensk Bilprovning (Källa:TT)

Tel: 0451 - 820 90
Mail: hassleholm@dinitrolcenter.se
www.dinitrolcenter.se

“Bilarna är väl tänkta att klara alla 
klimat på jorden, men här är det lite 
tuffare med värme och kyla och 
framförallt vägsaltet.”

Iris B
lom

m
or

H
ässleholm

Det är endast hos oss 
du kan skicka

Blommogram och köpa 
blomstercheckar!!! 
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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!
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Välkommen till PMR i Kristianstad och Hässleholm
Erbjudandet gäller tom 2010-12-24. Avser 24 mån bindningstid. Minsta kostnad under bindningstiden 

är 6 826 kr (250 kr i anslutningsavgift + 6 mån x 199 kr + 18 mån x 299 kr varav 4 200 kr avser telefonen och 
2 376 kr månadsavgifter abonnemanget). 3 månaders uppsägningstid. Fri nationell mobilsurf med upp till 
1 Mbit/s ingår i abonnemanget. IP-telefoni ingår ej i abonnemanget. Surf utanför Sverige debiteras enligt 

gällande prislista. Telefonen är operatörslåst i 12 månader och kan därefter låsas upp genom 
Kundservice mot en avgift på 350 kr.

Surfa hur mycket 
du vill med Telenor. 
iPhone 4 16GB ingår

för endast 199 kr/mån 
tom midsommar 2011*
med Telenor Surfa Bas.

  

1115_Kvartssida_Iphone.indd   1 2010-11-15   15.45

Snygga Julklappar!
Hos oss på Jansens Modehus hittar du 

alla mjuka klappar till era ”Män o Killar”
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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

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

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

Byggnads- och Ventilationsplåtslageri



Han kom som spelare från 
Tjörnarp till IFK Hässleholm i 
början av 1960-talet.
Det blev starten på en lång 
fotbollsresa som tog honom ut 
i den stora fotbollsvärlden som 
klubblagstränare och assisterande 
förbundskapten.
Nu är han tillbaka i fadershuset.
Bosse Nilsson, 66.

Fast den här gången har han inga 
fotbollsskor i väskan. Tränarkarriären 
är avslutad (eller, ja… med Bosse 
vet man ju aldrig om en tillräckligt 
intressant utmaning dyker upp!).
Två gånger tidigare har Bosse Nilsson 
och hans aldrig sinande engagemang 
svept in i IFK. Båda gångerna såg han 
som tränare till att IFK marscherade 
uppåt i seriesystemet.

Fotbollsdoktorn
Det är, förstås, tanken nu också.
Men hans roll är en annan.
Med tanke på IFKs sportsliga 
djupdykning på seniorsidan de 
senaste åren kan man dribbla lite med 
ord och namn, vinklat på en populär 
radiopratare, och sammanfatta 
Nilssons uppdrag så här:
Bosse Fotbollsdoktorn!
De allra yngsta i A-laget var 
visserligen inte ens födda då, men det 
är faktiskt inte mer än 18 år sedan IFK 
Hässleholm kvalade till Allsvenskan.
Det blev förlust mot Degerfors, men 
IFK var etablerat och respekterat i 
svensk fotbolls översta skikt då.
Sedan dess har det gått upp och ner. 
Och på slutet bara ner…
2011 spelar IFK i samma serie som 
Hässleholms IF.
Det är ett tag sen.
Serien heter division III. Alltså femte 
divisionen i svensk fotboll.
Och när var IFK så lågt senast?
- Jag vet faktiskt inte. Jag undrar om 
det har hänt tidigare i modern tid, 
säger Bosse.

Röd tråd
Nu ska den negativa trenden brytas. 
Och det är ”Bosse Fotbollsdoktorn” 
som har fått uppdraget att skriva ut 
receptet för framgång.
Hela den sportsliga inriktningen 
ska skruvas om. Den berömda röda 
tråden ska bli tjock som ett rep i IFK.

- Ja. Vi har fotbollsverksamhet från 
5-åringarna upp till A-laget. I princip 
allt måste hänga ihop.
- IFK har väldigt många unga 
fotbollsspelare i verksamheten och 
det finns en lång rad verkliga talanger 
i de olika åldersgrupperna.
- Vi måste ge alla våra ungdomar så 
bra förutsättningar som det bara är 
möjligt, det är därifrån vi ska bygga.
Första viktiga byggstenen är kvalitén 
på ungdomstränarna. 
- Den processen är 
vi inne i nu. Det 
är oerhört viktigt 
att vi har skickliga 
instruktörer på 
ungdomssidan, det 
är där vi formar 
våra fotbollsspelare, 
säger Bosse.
Hur långt är det 
pusslet lagt?
- Det är inte färdigt, 
men det ser bra 
ut. Om vi börjar 
uppifrån så kommer 
Affe Jönsson 
att ta ansvar för 
17-åringarna i pojkallsvenskan. 
Juniorlaget kommer också att få en 
tränare av hög kaliber.
- Vi har redan, och kommer att få 
ännu fler, ungdomstränare med egen 
god spelarbakgrund.
- IFK kommer 
att lägga större 
ekonomiska resurser 
än tidigare på att 
ha vassa tränare 
på ungdomssidan. 
Det är den vägen vi 
måste gå, det är jag 
övertygad om.
- Vi ska uppåt i 
seriesystemet, det 
måste vi av flera olika 
skäl, men för IFK 
är det ekonomiskt 
omöjligt att köpa ett 
stort antal färdiga 
fotbollsspelare.
- Vi måste producera bra 
fotbollsspelare själva och i det 
arbetet blir ungdomstränarna våra 
nyckelspelare!
Ingen kan väl ifrågasätta det kloka 
i det resonemanget, men hur ska 
det här lyckas rent praktiskt?

- Med hårt jobb, engagemang och bra 
utbildade instruktörer.
- Och med tålamod och långsiktighet!
- Vi kommer att trycka mycket 
på utbildning. Såväl genom 
Fotbollförbundets utbud som internt 
i föreningen.
- Väljer man att bli ungdomstränare 
i IFK så ska man veta att man 
får en fin chans att utvecklas. 
Vår utbildningsplan är både bred 

och detaljerad. Och så måste vi 
börja snacka mer fotboll! IFK ska 
genomsyras av fotboll, fotboll, 
fotboll.
Där får såklart Bosse själv en självklar 

roll. IFK får nu en ”chefsideolog” med 
ett kunnande och en fotbollsauktoritet 
som väldigt få i Sverige kan matcha.
Det har ju fyllts på en del i Nilssons 
kunskapsinhämtning sedan flytten 
från Tjörnarp för sisådär fyrtiofem år 
sen…

Det skulle ta för stor plats att närmare 
återge Bosses långa karriär, så här är 
kortvarianten:
Tränare i IFK i två perioder, den 
första 1974-1978, den andra 82-85. 
Avancemang båda gångerna.
Däremellan allsvensk tränare 79-80 
i Mjällby AIF då Bosse också var 
assisterande förbundskapten under 
Lars ”Laban” Arnessons tid. Det blev 
ett år i GAIS och ett i Vilans BoIF 

innan Helsingborgs 
IF, på riktig dekis då, 
kallade.
Bosse förde HIF 
från dåvarande 
tredje divisionen till 
Allsvenskan. Det 
var gladfotboll och 
målrekord, det var 
Mats Magnusson 
och en viss Henrik 
Larsson på topp och 
Bosses namn blev 
bekant även utanför 
Sverige.
Första nedslaget 
blev Silkeborg i 
Danmark, sen bar 

det iväg till Qatar och Bahrain. Ett 
år hemma, i Degerfors, sen iväg till 
Kina och sen en sväng till i Bahrain!
2000 rekryterades han till Malmö 
FF. Först som talangscout. Två år 

senare blev Bosse 
lagledare och fick 
2004 fira SM-guld 
med kompisarna 
Tom Prahl och Alf 
Westerberg som 
tränade MFF då.
Och så sista (?) 
t r äna ruppdrage t : 
Helsingborgs IF. 
Bosse värvades från 
MFF som sportchef 
2007, men när Stuart 
Baxter försvann från 
klubben övertalades 
Bosse att sluta leta 
efter ny tränare – och 
själv ta jobbet!

Det blev två år till som allsvensk 
tränare – och en kär återförening med 
”Henke” – och sen ett år med diverse 
uppdrag, bland annat som tv-expert.
Och då är vi framme vid dags datum.
Cirkeln är sluten. Bosse är tillbaka på 
Österås IP.

- Ja, så kan man väl säga.
- Det är ett inspirerande uppdrag 
att försöka hjälpa till att få fart på 
fotbollen i det här hörnet av Skåne. 
Det är ju, varken mer eller mindre, för 
dåligt som det är nu!
- Det är ju inte bara IFK som 
rasat nedåt. Tittar man runt 
omkring så ligger ju gamla starka 
fotbollsföreningar långt, långt ner 
i divisionerna. En del till och med i 
division sju…

Lyfta regionen
- Jag vill verkligen att vi ska kunna 
få till ett bra samarbete med alla 
grannklubbarna för att tillsammans 
lyfta fotbollen i den här regionen. 
Det behövs en klubb som spelar högt 
upp för att entusiasmera intresse och 
talanger, jag hoppas den klubben ska 
bli IFK.
- Men det är fler aktörer som 
måste hjälpa till. Exempelvis är 
det en nyckelfråga att vi kan skapa 
förutsättningar för fotbollsträning.
- När jag var tränare i IFK 1974 
hade Österås IP Sveriges bästa 
grusplan, det var väldigt lätt att hitta 
bra träningsmotståndare, för alla lag 
ville hit och spela. Det är 36 år sen, 
idag ligger Hässleholm inte precis i 
framkant…
Avslutningsvis, Bosse: IFKs 
”nystart” bygger mycket på 
ett långsiktigt tänk. Hur ser 
målsättningen ut i en kortare 
tidsram?
- Vi har sagt att vi ska avancera två 
divisioner på tre år.
Det är inget blygsamt mål, direkt…
- Det kan kanske låta onödigt kaxigt, 
jag är medveten om det. Men vi har ett 
ungt och mycket talangfullt lag. Jag 
tycker det är en rimlig målsättning.
Hur mycket kommer du själv att 
vara inblandad i A-laget?
- Jag har ingen uttalad roll sportsligt. 
Jag ska hjälpa till med rekrytering 
av nya spelare. Men jag och Stefan 
Jansson känner varandra så väl att jag 
tror det blir naturligt att jag finns där 
om han behöver bolla någonting.

PETER MALM

6

BOSSE NILSSON
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Bosse förde upp IFK i näst högsta serien 1974.
Främre raden från vänster: Bosse Nilsson, Bengt Olof Rydell, Magnus Eek, Arnold Kroon, Lars Roland Eek, Björn 
Carlswärd och Jerry Rosén
Bakre raden från vänster: Bo Nilsson. Claes Melin, Leif Augustsson, Tommy Axelsson, Dan Granqvist, Håkan 
Bergstrand, Stefan Axelsson, Ove ”Lappen” Sundkvist, Pär Andersson, Rolf Andersson och Olle Davidsson

Bosse var assisterande förbundskapten i början av 80-talet, här 
tillsammans med förbundskapten Lars ”Laban” Arnesson.

Bosse och Henke avtackades samtidigt på Olympia

HIF upp i Allsvenskan 1992 och Bosse duschas 
av Mats Magnusson och Henke Larsson.

Bosse har varit tränare i Bahrain och Kina.

Bosse och Rolle inför ett derby Många fotbollsprofiler på en bild, Sten-Inge Fredin, Henrik Larsson, Marcus Lantz, 
Magnus Arvidsson, Bosse Nilsson och Pär Hansson.

Bosse kickar boll hemma 
på fädernesgården i 
Ebbarp, Tjörnarp.

Bosse kollar IFK:s 
träning tillsammans 
med Affe Jönsson och 
barnbarnet Elliott.

Bosse förde upp Helsingborg första gången på 80-talet.

– tillbaka till fadershuset
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Handbollsspelaren

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, 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

Här är firman som gör både små 
och stora jobb. 
Vissa arbeten kan ta en timme 
åt en privatperson; andra kan 
sträcka sig över flera veckor ute i 
Europa åt ett större företag.
Bilfrakt ekonomisk förening i 
Hässleholm har funnits sedan 
1963.
Föreningen har 40 delägare, varav 
de flesta är ensamåkare med varsin 
lastbil, men det finns även de som 
har två eller fler bilar. Antalet 
fordon ligger runt 80.
Bortåt 100 personer 
sysselsätts - varav ett 
dussintal på kontoret 
vid Industrigatan i 
Hässleholm - och 
omsättningen ligger nu 
på närmare 150 miljoner 
kronor.
- Vi har en ganska tuff 
tid bakom oss, säger 
Urban Jönsson, som är 
vd på Bilfrakt sedan tio 
år. Under hela 2009 och 
ungefär fram till påsk 
i år var det kämpigt 
ekonomiskt, på grund 
av krisen. Sedan kom en 
vändning - och nu råder 
optimism på nytt.
- När det ekonomiska 
läget blir bättre och 
samhället kommer igång 
igen, ska ju det mesta 
köras och transporteras 
på något sätt. Då ökar vi. Det går 
bra över i stort sett hela linjen,nu.
Bilfrakt har haft ett 
generationsskifte. Nya medlemmar 
och chaufförer kommer in. Bilarna 

och andelarna går att sälja.
Än så länge finns dock ingen 
kvinnlig medlem i Bilfrakt i 
Hässleholm.

Saknar tjejer
- Tjejer är mer än välkomna, hälsar 
chefen Urban Jönsson. Vi väntar på 
den första...
De åkare som är medlemmar äger 
sina fordon - lastbilar och grävare 
- men jobben går genom företaget/
föreningen. Detta ger trygghet, 
stabilitet och samhörighet.
Bilfrakt kan åtaga sig jobb från 

Hässleholms tätort till långt ut i 
Europa. Det gäller transport och 
logistik från den minsta last på ett 
litet flak, i en så kallad storsäck 
eller i en budbil - till en stor, tung, 

bred och lång specialtransport 
genom flera länder ute i Europa.
- Konkurrensen är hård numera. Vi 
är intresserade av alla slags jobb, 
både stora och små, försäkrar vd:n 
Urban Jönsson,62.
Lokalt handlar det bland annat 
om budbilar, kranbilar, tippbilar, 
växelflak, containerbilar, gräv-
maskiner och hjullastare. Och så 
lagerutrymmen i stan. Container-
uthyrningen till privatpersoner har 
minskat något på sistone, medan 
den ökar lite på företagssidan; till 

byggen, röjningar, källsortering, 
renhållning, återvinning med mera. 
Bilfrakts blå "baljor" är välkända i 
bygden...

Inrikestransporter är en annan 
viktig del. Många så kallade 
volymhus (exempelvis från 
Modulent) från olika tillverkare 
transporteras. Tillfälliga lokaler för 
kontor och skolor samt arbetsbodar 
körs mer och mer i takt med att fler 
och fler provisoriska bygglösningar 
provas i hela Sverige.

Störst
Sedan finns det självklart även 
"vanliga" inrikeskörningar med 
gods.
- Vi är störst i Sverige på 

transporter av tunga 
husobjekt, kontor, 
skolor, arbetsbodar och 
sådana saker, förklarar 
Urban Jönsson. Där är 
vi absolut experter.
Både så kallade 
varningsbilar och 
speciella bilar för 
vägtransportledare in-
går i "flottan". Plus 
kunnig personal. De 
som kör dessa fordon 
har speciell utbildning. 
En vägtransportledare 
har dessutom i vissa fall 
polismans befogenhet.
Sådana tjänster 
krävs vid vissa av de 
största, tyngsta och 
mest skrymmande 
körningarna. Ett ökande 
arbetsområde!

Kjell-Gunnar Kristensson 
från Bjärnum är sedan flera år 
ordförande i Bilfrakt ekonomisk 
förening i Hässleholm.

Bertil Nilsson 

Vi tackar 
våra 

Nätverks-
medlemmar

ADIDAS
ALDE INTERNATIONAL
BALLINGSLÖV
BAREKO
BERGENDAHLS
BILDBYRÅN
BILFRAKT
BJÄRNUMS AB
BLOCKET
BMS
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
RP FRUKT
SE BANKEN
STATT
STOBY
SPARBANKEN 1826
TRANSPORTLEDET
TRANSPORTSEKTIO-
NEN BJÄRNUM
VINSLÖVS FRITIDS-
CENTER
ÅHUS STRAND

Hässleholmssonen Urban Jönsson, 62, 
bosatt i Tormestorp, har arbetat på Bilfrakt i 
Hässleholm sedan 1983.
Han blev vd sommaren år 2000, då chefen Leif 
Persson gick i pension och slutade.
Sedan ett antal år ingår Bilfrakt bland IFK 
Hässleholms sponsorer.
- IFK har ju en stor ungdomsverksamhet, 
konstaterar Urban Jönsson. Undomsidrotten är 
viktig att hålla igång.
- Från företagets sida satsar vi lite här och lite 
där. Vi hjälper flera föreningar som vi tycker 
bedriver bra och viktig verksamhet. För oss 
inom Bilfrakt känns det viktigt att kunna hjälpa 
till, på olika sätt.
Eftersom delägare och chaufförer i Bilfrakt 
bor på flera olika orter - många av dem 
utanför Hässleholm - försöker företaget sprida 
sponsringen rent geografiskt.
Urban Jönsson, som är född 1948, spelade 

fotboll fram till 20-21 års ålder, men det var 
handboll som blev hans mesta och bästa idrott. 
Klubben var IFK Hässleholm.
- Jag började spela handboll i hallen på gamla 
T4 i Hässleholm. Då var jag åtta-nio år.
- När sedan Hässleholm fick sin idrottshall 
1957, blev det där jag höll till.
- Ja, man kan faktiskt säga, att jag fortfarande 
inte slutat att vara aktiv i Qpoolen, trots att det 
nu har gått mer än 50 år, skrattar Urban...
Först tränade han och spelade där som pojke, 
sedan som ungdom, junior och senior. Det blev 
även många gymnastiktimmar i hallen.
Senare blev Urban Jönsson ledare och därefter 
tränare i handboll; i samma hall.
När den tiden var slut, kom han med i ett 
motionsgäng som träffas klockan 06.30 i hallen 
en vardagsmorgon i veckan.
IFK Hässleholm-sponsorer som hållit flåset 
uppe under 28 år nu: Urban Jönsson, Lars 

Lindgren, Hans Sjökvist, Lennart Månsson 
med flera.
- Det känns lika skönt varje gång, intygar 
Jönsson.
Under 25 år var Urban sekreterare i IFK 
Hässleholm. Totalt blev det 30 år i styrelsen.
Hur bra var han då som handbollsspelare, 
egentligen?
- Nja, jag var ju med i Skånes juniorlag i 
handboll och hade anbud från allsvenska 
klubbar. När jag började studera i Lund, ville 
H 43 ha över mig, men jag stannade kvar i IFK.
På 1970-talet var han med om att bli tvåa i näst 
högsta serien. Kantspelaren Urban Jönsson var 
bland annat en fruktad straffskytt.
Han har fortfarande krutet torrt i "kanonen". 
Fråga bara hans träningskompisar en 
tisdagsmorgon, i Qpoolen...

Bertil Nilsson
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Det blåser medvind för Urban Jönsson och Bilfrakt.

Bengt Simmingsköld, VD Eolus Vind AB.

som blev företagsledare
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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.        
   

Välkommen till

Restaurang Oscar
Mot uppvisande av denna 
annons kan du köpa vår 
populära hamburgare för 

125:- (ord. pris 165:-)
Gäller under december och januari 
månad på ordinarie öppettider.
Ring och boka bord 0451 - 890 04

Nu i Hässleholm
GEORG JENSEN

Fusion
Ringar

Hängsmycke

Örhänge

Första Avenyn 4, Hässleholm • Tel 0451-413 45

När vi utvecklade nya BMW X3 minskade vi både utsläpp och förbrukning rejält. Samtidigt har den blivit större, starkare och smartare med mer av 
allt du behöver: ökat lastutrymme, fler hästkrafter och topprustad interiör med mängder av funktioner som Top-view kamera, Head up display och 
Internetuppkoppling. Välkommen in på en upplyftande provtur.

NYA BMW X3. 
STÖRRE GLÄDJE FRÅN 0,56 LITER/MIL.

SVERIGEPREMIÄR 20 NOVEMBER. 

  BMW EfficientDynamics 
 Mer kraft. Mindre förbrukning.

 Alltid med BMW Fri Service i 3 år/8.000 mil. Nya BMW X3. Effekt 
184-306 hk. Pris från 378.900 kr. Bränsleförbrukning vid blandad körning enl EU-norm från 5,6 l/100 
km. Koldioxidvärde från 147 g/km. Miljöklass: EU5. Billån från 3.055 kr/mån. Baseras på 4,95% ränta 
(ränteläge november 2010), 30% kontantinsats, 50% restskuld efter 36 månader. Effektiv ränta 
5,39%. Finansiering via BMW Financial Services. Enskild återförsäljare äger rätt att sätta eget pris.

NYA BMW X3.

Från 3.055 kr/mån.

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
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www.bmw.se
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Spela fotboll och ha kul med oss!
Efter en framgångsrik säsong med massor av matcher, träning, cuper och annat skoj för alla våra härliga 
fotbollskillar, så är nu snart vintern här. Detta innebär inte att vi vilar från det vi tycker är roligast av allt, 
nämligen att spela fotboll. Nu är det istället träning och cuper inomhus som gäller. 
Om du är sugen på att spela fotboll i IFK Hässleholm är du välkommen att kontakta någon av våra ledare. De 
kommer att ge dig all information du behöver om när och var vi tränar. 
 

Gå in på www.ifkhassleholm.se och klicka dig sedan vidare på ”Lagen”, där finner du information 
om lagen, tränarna och mycket annat. 
Givetvis kan du alltid kontakta vårt kansli på telefon 0451- 893 98
Full fart framåt!

Välkommen till IFK Hässleholms ungdomsverksamhet!

Måns Holmqvist, 16 år, är ett namn 
att lägga på minnet.
Måns spelade i All Helgonahelgen 
i Skånes distriktslag för 16-åringar 
som först mötte Blekinge, vilka 
besegrades med 4-0 och sedan 
spelade oavgjort 2-2 mot Småland, 
vilket betyder att man gick vidare i 
turneringen, som fortsätter i februari 
2011.
-Det var ett riktigt lyft att bli uttagen 
och nu är man ännu mer inspirerad 
att satsa vidare på fotbollen, berättar 
unge herr Holmqvist, som är bosatt 
i Röinge.
Det är visst ett läger i januari 
och man hoppas ju komma med 
igen, men jag är medveten om att 
konkurrensen är stenhård, nästan alla 
spelar i Malmö FF och Helsingborgs 
IF, förutom dessa två klubbar var 
det bara Veberöd, Åsum (Armin 
Aganovic) och IFK Hässleholm som 
var representerade, berättar Måns.
Ett tag producerade IFK 
landslagsspelare på löpande band; 
Christian Augustsson, Daniel De 
Stefano, Tobias Linderoth, Christian 
Fegler, Daniel Nicklasson, David 
Eek, Jon Jönsson, Andreas Dahl…
Vi kan bara hoppas att Måns 
Holmqvist så småningom sällar sig 
till denna meriterade skara – och att 
han redan 2011 kämpar om en plats i 
IFK:s representationslag.

Kevin Zenthio, 11 år, är en av många duktiga ungdomar i IFK. Här gör han ett spektakulärt mål mot Edenryd och som ni ser försöker Edenrydsspelaren med alla till buds stående medel förhindra detta.

Måns, 16, i Skånelaget

Kevin, 11, en målskytt

Måns Holmqvist, 16 år
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PROFILEN               Namn: Johan Erik Ingemar Birgersson
           Ålder: 21 år
         Längd: 180 cm
   Vikt: 70 kg
 Bor: Hässleholm
Civilstånd: Singel
Yrke: Lagerarbetare på Axfood
Bil: Vit golf
Klubbar: Vinslöv, Önnestad, IFK Hässleholm.
Styrkor: Passningsspel, blick för spelet, konditionen.
 Svagheter: Nicka
   Favoritlag_ Har inget
      Favoritspelare: Philip Lahm
          Skräckmotståndare: Philip Lahm
               Favoritland: Australien
                 Favoritmat: Wok
    Favoritskådis: Johnny Depp
  Favoritartist: Michael Jackson
Sinnedstillstånd: 
Lite stressad
Ogillar: Falskhet
 Tycker mest om: 
 Vara med vänner och ha kul

"Bigge"
Anders Bagge ville ha en son som 
Johan Birgersson. Men Laila Bagge 
och Andreas Carlsson gav honom 
tummen ner. Så Johan Birgersson 
får satsa vidare på att bli en Idol i 
IFK istället för en Idol i tv-rutan på 
fredagskvällarna.
 
2008 sökte IFK:s Johan Birgersson 
till musikprogrammet Idol. Han fick 
visa vad han gick för inför juryn och 
en tredjedel av Bagge/Bagge/Carls-
son hyllade "Bigge".
- Anders Bagge sa "hade jag haft en 
son hade jag önskat att han var som 
du". Men Anders och Laila är ju ald-
rig överens. Och Andreas Carlsson 
var ett stoneface som gick på Lailas 
linje. Så det blev tack och hej efter tio 
timmars väntande, berättar "Bigge".

Frontfigur
- Men jag ångrar inte att jag sökte, nu 
har man gjort det och det känns bra.
Musiken har varit en del av Birgers-
sons liv sedan han var liten. Han li-
rar gitarr och sjunger och var ett tag 
frontfigur i bandet the Tunes.
- På gymnasiet spelade jag och un-
derhöll på varje avslutning, det var 
grymt kul, säger "Bigge".
Drömmen var – och är väl fortfarande 
– att få syssla med musik på heltid. 
Turnera jorden runt hade inte varit 
fel. Men just nu är "Bigge" enbart 
hobbymusiker.

- När jag får tid över sätter jag mig 
med gitarren och skriver lite låtar 
och jag har spelat in några låtar på en 
skiva.
Förutom musik sysslade Birgersson 
en hel del med handboll när han var 
yngre.
- Men 
jag skulle 
b e h ö v a 
vara lite 
större för 
att lyckas 
som hand-
bollsspe-
lare, kon-
s t a t e r a r 
"Bigge".
När det 
blev dags 
att välja 
föll valet 
på fotboll och Birgersson öste in mål 
i IFK:s juniorlag. Han var en djupled-
slöpare med ett utpräglat målsinne, 
men sedan han tog klivet upp i a-laget 
har Birgersson utvecklats som spe-
lare. 

Mål i debuten
Nu är han starkare och bättre på att 
hålla i bollen och i sin roll som mitt-
fältare utnyttjar han sitt passningsspel 
och sin kondition på bästa sätt.
- Men jag borde göra några mål till, 
påpekar han.

Ett antal fina fullträffar har "Bigge" 
dock bjudit på även på seniornivå. 
Bland annat presenterade han sig 
direkt i a-laget när han som 18-årig 
gjorde mål i sin debut mot Nike. 
Matchen var 21 minuter gammal när 

den unge "Bigge" hur säkert som 
helst gjorde 2-0. IFK tappade dock 
poäng till slut och Birgersson var sitt 
vanliga, ödmjuka jag efter matchen.
- Jag hade ju förstås hellre sett att vi 
vunnit matchen än att jag skulle göra 
mål, sa "Bigge" till Norra Skåne ef-
ter sin lyckade debut, som förutom 
ett mål resulterade i en målgivande 
passning.
Och kanske är Birgersson lite FÖR 
ödmjuk och snäll på planen. Lika 
trevlig som han är utanför mattan 
verkar han vara när det är dags för 

match och en liten dos kaxighet när 
han har snörat på sig skorna hade nog 
inte skadat. "Bigge" har talangen och 
kunnandet - så han har all anledning 
att kliva in och ta för sig utan att vara 
rädd för att trampa på några ömma tår 

(både bild-
ligt och 
boks tav -
ligt talat).
Det klas-
s i s k a 
" B i g g e -
målet" är 
när han 
viker in 
från vän-
sterkanten 
och prick-
s k j u t e r 
in bollen 
i bortre 

krysset, utom räckhåll för målvakten. 
I år såg vi honom bland annat bjuda 
på en fullträff som får placeras in un-
der rubriken drömmål när IFK slog 
VMA på bortaplan.

Klok
- En väldigt klok spelare, han gör det 
mesta rätt, var IFK-tränaren Stefan 
Janssons ord om Birgersson efter den 
matchen.
Den gångna säsongen var Birgers-
sons bästa i IFK:s a-lag, där han nu-
mera tillhör nyckelspelarna. Men det 

gick som bekant bedrövligt för laget 
och IFK rasade som bekant ner i trean 
efter en dyster vår, en hygglig höst 
och ett misslyckat kval.
- Efter kvalet var det bara tomt. Det 
var oerhört tungt, säger "Bigge".
- Men jag hoppas vi får behålla laget, 
då tror jag det kan gå riktigt bra nästa 
år, påpekar han.

Australien
2011 tänker alltså Johan Birgersson 
försöka ta sitt IFK tillbaka till divi-
sion 2. Men först ska han ge sig ut i 
världen. Fyra månader på resande fot 
väntar för Johan Birgersson och bland 
andra kompisen Oskar Olsson, tidi-
gare lagkamrat i IFK men nu stjärna 
i division 3-konkurrenten på Österås, 
Hässleholms IF.
- Det blir USA:s västkust, Hawaii, 
Australien och Sydostasien, berättar 
Birgersson.
- Efter gymnasiet jobbade jag ett 
halvår, sen gav jag mig ut på en resa 
till Australien och Nya Zeeland och 
det gav mersmak. Så det ska bli rik-
tigt kul att resa på nytt.
I mars kommer Birgersson hem igen 
och drar igång försäsongsträningen 
med IFK. Och när serien börjar ska 
hans spel förhoppningsvis föra tan-
karna till ljuv musik.

Peter Paulsson

– en lirare från Vinslöv

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

 Farstorp Glimåkra Röke Vinslöv

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

Drömmålet mot VMA 2010, ”Bigge” skruvar bollen upp i bortre krysset. Debutmålet 2007, ”Bigge” hade bara varit på 
plan några minuter när han kallt överlistar 
Nikes målvakt.
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Godtemplaregatan 1 
0451-417 24 
brothers.se 

skjortor  
2 för 799 kr

Marcus hellner & Johan olsson
os-guldmedaljörer och hjältar

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

Norra station
[En modern kunskapsby mitt i centrala Hässleholm där 
företagande möter utbildning i en utvecklande och 
dynamisk miljö med flexibla kontorslokaler, utmärkta 
konferensmöjligheter och restauranger]

www.breitling.com

CHRONOMAT
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Först kom May Mahlangu till IFK 
Hässleholm – och sedan kom Bradley 
”Surprise” Ralani.
Båda kommer från Fotbollsakademin 
i Sydafrika och båda har gjort succé 
i Sverige.
May i allsvenska Helsingborgs IF.
Surprise i Superettanlaget Landskrona 
BoIS.
Mellanspelet i IFK Hässleholm öpp-
nade dörrarna för de supertrevliga och 
välutbildade unga sydafrikanerna.
May stormade in i IFK:s div.ll-lag 
2008 och gjorde succé direkt och i 
fjol blev han publikfavorit på Olym-
pia, tränaren i HIF hette som bekant 
Bosse Nilsson.
Surprise spelade i IFK 2009 och se-
dan lånades han i våras ut till ”Henke” 
Larssons Landskrona BoIS där han 
gjort dundersuccé. Med sin snabbhet 
har han rusat ifrån superettanförsva-
rarna och gjort 6 mål.

Landskrona köpte i höst loss Surprise 
från akademin.
Nu blir det en fortsättning på samar-
betet mellan akademin och IFK, 2011 
är det tänkt att två spelare skall spela 
hela säsongen i IFK och då utlovas det 
att dom håller samma klass som May 
och Surprise.
Redan i höst har två spelare befunnit 
sig i Hässleholm och bekantat sig med 
klubben och staden, det handlar om 
20-åringarna Ayanea och Andile.
-Troligen blir det dessa två som spelar 
i IFK nästkommande säsong, Andile 
är försvarare och Ayanea är offensiv 
mittfältare, men det kan också bli så 
att vi har större behov av en målfarlig 
forward och då löser vi det, chefen 
för akademin, Nadim Mahmood, har 
varit i Sverige i två omgångar i höst, 
förklarar Bosse, som nu är fotbollsan-
svarig i IFK.

Sydafrika – IFK – Allsvenskan

Välkommen till PwC
Tillsammans förverkligar 
vi dina visioner.
Kontakta oss i:
Osby 0479-188 90, Kristianstad 044-775 75 00

pwc.com/se

Vi hjälper dig med revision, redovisning, 
skatt och affärsrådgivning.

Chefen för fotbollsakademin i Sydafrika, Nadim Mahmood, med sina två 
adepter Ayanea till vänster och Andile till höger.

May Mahlangu, Helsingborgs IF Bradley ”Surprise” Ralani, Landskrona BoIS



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, Victor eller Henrik på
0451-493 93 eller på www.infograph.se.

Reklam i ALLA former!
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Bobby Alm Nilsson vinner nickduell i segermatchen mot VMA.

IFK – Linköping 1-4
Mål: Victor Bergström
Två utvisningar bäddade för premiärförlusten mot förmodade 
topplaget Linköping.

Motala AIF – IFK 3-0
IFK pressade blivande seriesegrarna, men en snabb kontring 
i 75:e minuten gav 1-0 till Motala som sedan kunde öka på i 
slutskedet. Strax före 1-0 hade Daniel Engel en nick i stolpen.

Nybro – IFK 2-2
Mål: Joel Svensson, Bobby Alm Nilsson
IFK tappade ledning 1-0 till 1-2, men en sen kvittering av 
Bobby Alm Nilsson räddade en poäng. Minuten senare nickade 
Bobby ihop med lagkamraten Daniel Engel och båda skadades.

IFK – Vimmerby 0-5
Hemska siffror, men dom som befann sig på Österås förvånas 
över att IFK inte ledde i halvtid. Efter ett självmål rasade det 
för de gulsvarta.

Tord – IFK 4-0
IFK:s sämsta match mot ett mycket bra Jönköpingslag.

IFK – Kenty 0-1
IFK tryckte på, men ett självmål gav blivande serietvåan tre po-
äng i bagaget hem till Linköping. Kamraterna spelade mycket 
bra och var bättre än topplaget Kenty.

Karlskrona – IFK 3-1
Mål: Alexander Björnlund
IFK ledde med 1-0, men i slutskedet vände Kaif, en felträff 
bedömdes som bakåtspel, frisparken några meter från mållinjen 
vände matchen.

IFK – VMA 3 –2
Mål: Guyguy Lema, Johan Birgersson, Christoffer Olsson
Första segern efter en riktig kämpainsats. Rene Makondeles ku-
sin Guyguy Lema var huvudperson, först ett viktigt mål, sedan 
utvisad. Och så ett klassmål av Johan Birgersson och avgöran-
det av unge Christoffer Olsson.

Lindsdal – IFK 2-1
Mål: Nicklas Andersson
En hemsk eftermiddag, IFK tappade ledning 1-0 till förlust 
under matchens sista minuter. Och alla supporters som satt 
hemma vid text-TV firade IFK-seger eftersom det rapportera-
des 1-2 istället för 2-1. En mycket onödig förlust.

IFK – Ljungby 1-2
Mål: Victor Bergström
I 94:e minuten står det 1-1 och IFK trycker på för seger - då 
kontrar smålänningarna och gör segermålet i matchens sista 
spark. Bittert – och orättvist.

Tenhult – IFK 1-2
Mål: Burim Rexhepi, Johan Birgersson
En oerhört viktig seger efter mycket bra IFK-spel. Målen gjor-
des av två av årets utropstecken. Birgersson och Rexhepi.

Adam Larsson

Islam Mirée

Calle Lindell Joel Svensson

Victor Bergström



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

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

www.bildbyran.se
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IFK – Tenhult 3-1
Mål: Filip Thurn 3
3 mål av Filip Thurn och IFK kunde gå till sommarvila med 
stärkt självförtroende.

Ljungby – IFK 0-1
Mål: Burim Rexhepi
IFK inledde hösten med seger och det var Burim Rexhepi som 
avgjorde. Mattias Andersson debuterade för IFK. Och Calle 
Lindell suverän i mål, plockade frispark i vänsterkrysset.

IFK – Lindsdal 2-2
Mål: Daniel Engel, Burim Rexhepi
Här såg det ut som om IFK skulle få revansch för det snöpliga 
nederlaget i Småland, IFK ledde med 2-0, men plötsligt stod 
det 2-2.

VMA – IFK 1-4
Mål: Johan Birgersson 2, Guyguy Lema, Anton Persson
IFK:s bästa match denna säsong, en rejäl urladdning i matchin-
ledningen bäddade för segern.

IFK – Karlskrona 1-1
Mål: Burim Rexhepi
IFK såg ut att gå mot en säker seger när en IFK-spelare tram-
pade på bollen och blekingarna kunde rulla in kvitteringen.

Kenty – IFK 1-0
En jämn match utan målchanser, topplaget gjorde segermålet i 
95:e minuten…

IFK – IK Tord 2-4
Mål: Filip Thurn, Guyguy Lema
Jönköpings-laget tog bättre vara på sina chanser än IFK och 
när segermålet var inslaget firade man med en riktig ”TV-
puckhög”.

Vimmerby – IFK 2-2
Mål: Burim Rexhepi 2
Burim Rexhepi planens kung och IFK hade ledning 2-0, en 
utvisning i andra halvlek ändrade matchbilden och Vimmerby 
kunde kvittera i slutskedet. 

IFK – Nybro 1-0
Mål: Guyguy Lema
En oerhört viktig seger efter säsongens sämsta match

IFK – Motala AIF 0-1
IFK tryckte på och Motala gjorde målet och säkrade seriese-
gern och avancemanget till div. 1. En match som visade att det 
var små mariginaler mellan topp och botten.

Linköpings FK – IFK 0-0
Trots två träffar i virket sista kvarten blev det bara 0-0 och 
eftersom Ljungby på hemmaplan vände 0-1 till 3-1 mot Vim-
merby blev det kval för IFK. Hade Ljungby vunnit med bara 
2-1 hade IFK klarat sig kvar.

Anton PerssonAlexander Björnlund

Stefan Jansson

Dida
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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.

Svenska Cupen
Råå IF – IFK Hässleholm 2-4
Målen: Filip Thurn 3, Daniel Engel

IFK Hässleholm – IFK Värnamo 0-1

DM
Höganäs BK – IFK Hässleholm 3-3 
(efter straffar 5-7)
Målen: Joel Wedenell, Anton Persson, Johan 
Birgersson 3, Bobby Alm Nilsson. André 
Bengtsson 

IFK Hässleholm – Trelleborgs FF 3-1
Målen: Fredrik Hägglund, Johan Birgersson, 
Alexander Björnlund

Högaborgs BK – IFK Hässleholm 4-1
Målen: Joel Svensson

Kållered – IFK 0-0
Återigen två träträffar sista kvarten, men ändå ett bra utgångsläge inför returen 
hemma.

IFK – Kållered 2-2
Mål: Burim Rexhepi, Diego Delgado
Ledning 1-0 i halvtid, men så var IFK-försvaret inte vakna när andra började. Trots 
avspark låg bollen i IFK-buren redan efter 15 sekunder, få av de 600 åskådarna 
bänka sig. Sedan var det ett självmål drog definitivt ner rullgardinen för IFK.

KVALET

Matcher/Mål   2008

Johan Birgersson  29/8
Joel Svensson  29/2
Carl Lindell  27/0
Pontus Lindell  27/0
Bobby Alm Nilsson  26/2
Filip Thurn  24/7
Anton Persson  24/2
Kalle Olsson  22/0
Burim Rexhepi  21/7
Daniel Engel  20/2
Nicklas Andersson  20/1
Victor Bergström  19/2
Fredrik Hägglund  19/1
Linus Karlsson  18/0
Guyguy Lema  15/4
Diego Delgado  15/1
Christoffer Olsson  15/1
Alexander Björnlund  14/2
André Bengtsson  14/1
Joel Wedenell  14/1
David Adolfsson  14/0
Mattias Andersson  13/0
Ricardo  13/0
Dida  10/0
Islam Mireé  10/0
Adam Larsson  8/0
Måns Holmqvist  1/0
Jakob Lang  1/0
Jonathan Nilsson  1/0

Guyguy Lema snuvas av Kållereds målvakt

Adam Larsson springer in i Kålleredsväggen.



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

Skaffa Möbelkortet
 och få bonus du också! och få bonus du också!

5425 VALID 
THRU

MONTH/YEAR

SLINKY Liggfåtölj konstläder, svart 

eller vit. 62x174, höjd 81 cm. 1.895:-

HALENA Matgrupp 180x90 cm, vitlack.

Paketpris!
Bord + 6 stolar

4.995:-

JACK U-soffa PU/tyg Carerra, svart, 345x205 cm. 9.995:-
F1139 Soffbord krom/glas Ø 100 cm. 3.995:-

JACK U-soffa

9.995:-

Skohorn inkl krok, fi nns 

i matt eller blankt. 375:-

Stegstol svart eller vit. 540:-

VERA Mattor 70x90 cm. 

Finns i många olika färger.  525:-
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Hlmvägen 28 i Vittsjö

0451-229 00
www.borgsvavgarner.se

Stickgarner och
vävgarner hittar

ni hos Borgs!

Öppet 11–16
27-30 dec

3-5 jan & 7 jan
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Beachfotboll

IFK vann Stadskampen i Åhus Beach-
fotboll i somras med ett lag som var 
en blandning av gammalt och nytt.
Här fanns två från Allsvenska kvalet 
1993, målvakten Benny Johansson 
och skyttekungen Christer ”Tvilling” 
Andersson.
Här fanns allsvenske domaren Martin 
Ingvarsson, ungdomsledarna Rikard 
Persson och Saki Gagzis, assisterande 
A-lagstränaren Rickard Svensson.
Och så fanns här tre A-lagsspelare, 
Rickard Svenssons son Joel Svens-
son samt Johan Birgersson och Filip 
Thurn.
Saknas på bilden gör Jerker Nygren 
som hoppade in i finalen när Rickard 

Svensson skadade sig och Jerker lär 
vara en av få som är obesegrade i den 
gulsvarta tröjan. Jerker var nära att 
bli målskytt efter en härlig tunnel och 
därpå efterföljande tungt skott.
Mål blev det däremot ett par gånger 
när Martin Ingvarsson nickade till. 
Och ett par gånger när Filip Thurn 
klippte till. Filip var Kungen av sand 
denna soliga julidag och bland de 
gamla utmärkte sig Christer Anders-
son med fin teknik och bollbehand-
ling.
Alla gjorde en otrolig kämpainsats, tio 
procent hade räckt för att IFK skulle 
varit kvar i div.ll-serien.

Hässleholms segrande lag, bakre raden fr.v.: Johan 
Birgersson, Joel Svensson, Rikard Persson, Saki 
Gagzis, Martin Ingvarsson. Fråmre raden fr.v.: Rickard 
Svensson, Filip Thurn, Benny Johansson och Christer 
Andersson.

Christer Andersson, skyttekung i allsvenska kvalet 1993.

Rickard Persson kör så det ryker.

Filip Thurn brassesparkar

– Hässleholm vann stadskampen 
mot Köpenhamn i Åhus.

BOKNING 044-28 93 00 www.ahusstrand.com

WEEKENDPAKET. PREMIÄR 29 JANUARI
SHOWDATUM I VÅR: LÖRDAGARNA 12 OCH 26 
FEBRUARI, 12 OCH 26 MARS SAMT 9 APRIL. 



VVS
KN

Ingenjörer AB

85

www.gummiroth.se

Stor utställning
Länsmansgatan 17

Sösdala

Inte bara

Kakel...
Badrumsinredningar,

Värmegolv, Bubbelkar...

Mer än 40 år
i branschen

borgar för att vi kan
hjälpa till med

kompletta lösningar
till de flesta projekt.

Tel. 0451 - 612 00
www.eurogolv.se
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Peter Crouch, som en gång i ti-
den spelade i IFK Hässleholm, 
har ett helt otroligt målsnitt i 
engelska landslaget.

Peter levererar alltid när han får 
Fabio Capellos förtroende och 
faktum är att han har ett betyd-
ligt bättre målsnitt än superstjär-
nan Wayne Rooney, vem trodde 
detta?

Peter har gjort 22 mål på 42 
matcher, ett snitt på 0,52 mål/
match.

Rooney har gjort 25 mål på 63 
matcher, ett snitt på 0,39 mål/
match.

Peter Crouch hade ett sämre 
målsnitt under sin tid i IFK, 0,37 
mål/match.

Vilket målsnitt
Mr Crouch
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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. 0451-411 77 • 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

070/5345964 - 0451/80903

Finjagatan 22 Hässleholm, 0451-135 11, 817 10

GYNNA VÅRA ANNONSÖRER!

Hässleholm • Hövdingegatan 35 • 010-414 4050



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

LTU betyder lokal talangutveckling och när det 
var dags för samling för Hässleholms-regionens 
talanger i oktober var 18 spelare i 15-årsgruppen 
samlade – och tio av dem representerar IFK 
Hässleholm: Jonathan Lundsberg, Edem 
Hetcheli, Maron Zeidan, Markus Avander, 
Gustav Johannesson, Philip Bengtsson, Anton 
Lindström, Jasmin Kudic, Adam Carlsson och 
Abdullah Hamed. Av övriga göingar var det Ola 
Persson, Simon Andréasen och Jesper Kullander 
från Vinslöv, Erik Dahl och Angus Rauer, 
Farstorp/Hästveda, Robin Persson, Sösdala, 
Elias Pedersen, Treby och Viktor Bengtsson, 
Hanaskog, broder till André Bengtsson i IFK.

Fyra var reserver på hemmaplan, Adam Nilsson 
och Ziyad Koro, Hässleholms IF, Daniel 
Benhtsson, Hanaskog Gustav Rauer, Farstorp/
Hästveda.
Markus Jönsson, Bjärnum, Måns Olsson, 
Osby, Anton Andersson, Farstorp/HästvedaJoel 
Pettersson och Andre Blom, IFK Hässleholm, 
har också medverkat vid LTU-läger under 
hösten.
Vägen till en plats i Skånes distriktslag är lång 
och det är inte varje år som IFK representeras 
i Skåne-laget, det handlar om oerhörd hård 
träning, målmedvetenhet och givetvis talang.
Vi önskar pågarna lycka till.

IFK:are på Talangläger

Philip Bengtsson

Anton Lindström

Edem Hetcheki

Gustav Johannesson

Abdullah Hameed

Inkast, Jasmin Kudic, 
klart att Bosse Nilsson är på plats.

Jonathan
Lundsberg
räddade 
en straff.
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Levins Cup startades av IFK Hässleholm redan på 1990-talet.
15 år senare har cupen vuxit sig stark och blivit en dundersuccé, 
oerhört uppskattad av alla lag runt om i Göingebygden.
-I år deltog 46 lag och det handlar om spel för 5-mannalag för 
pojkar och flickor 7-8 år gamla. Cupen spelas i fyra omgångar, två 
på våren och två på hösten, berättar Conny Olsson i IFK och alla 
lag spelar tre matcher och resultatet är inte jätteviktigt, man spelar 
enligt devisen att det viktigaste är att deltaga.
IFK administrerar och håller ihop cupen och fjärde och avslutande 
omgången arrangeras alltid av IFK, men alla de andra omgångarna 
lottas ut till bygdens övriga föreningarna.
2010 var det Bälinge, Hässleholms IF, Hörja/Röke och Tyringe 
som arrangerade de två våromgångarna, medan höstomgångarna 
arrangerades av Hästveda, Vinslöv och IFK Hässleholm.
- Avslutningen måste alltid vara på Österås eftersom det krävs 
många planer, berättar Conny.

Levins Cup – succécupen

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
or

de
a 

B
an

k 
A

B
 (p

ub
l)

Gör det möjligt

Kowin Huyn, IFK Hässleholm.
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för dom allra minsta

med 
bland annat 
varumärkena

och
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S. Kringelvägen  Hässleholm
Tel. 0451- 468 40

Hjulinställningar  •  Balanseringar
Riktning av aluminiumfälgar  •  Service

Upplev harmoni!
Läs mer om HälsoOasen på 

www.halsooasen.se

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

Allt inom sportfiske, 
vvs & färg.

Välkomna!
Hövdingegatan 31 (Coop Extra huset), 

Hässleholm. Tel 0451-826 00. 
Öppet må-fr 10.00-18.00, lö-sö 10.00-15.00
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HÄSSLEHOLM & TYRINGE

Vi kan erbjuda allt inom VVS
• Värmepumpar • Värmepannor

• Fjärrvärmeväxlare mm.
Ring 0451-38 18 70, 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

Tippbilar – kranbilar, Grävlastare,
Containrar, Paniktransporter, Budbilar

0451-846 50
Industrigatan 16

281 23 Hässleholm

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

eller digital bildredigering. 

Vad vill du lära?
Besök vår hemsida och 

anmäl dig idag!

www.abfskanenordost.se
0451-49010

Arbetarnas Bildningsförbund
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Matcher/Mål   2008

Ante Nilsson 20/1
Oscar Johannesson 19/2
Fredrik Borggren 16/3
Ekrem Dibrani 16/1
Marcus Nilsson 16/1
Linus Svensson 16/0
Danny Gunnarsson 15/2
Måns Holmqvist 15/2
Kristian An 14/2
Egzon Ademi 14/0
Jonathan Nilsson 13/0
Tobias Grybb 12/0
Kristoffer Blom 11/0
Filip Klarinsson 10/3
Rasmus Christiansson 10/0
Filip Ranmo 10/0
Alexander Björnlund 9/2
Jakob Swärdén 8/0
André Bengtsson 6/3
Linus Carlsson 6/0
Axel Harletun 6/0
August Olsson 6/0
Filip Lang 5/0
Anton Pramberg 5/0
Diego Delgado 4/2
Linus Karlsson 4/2
Jonas Lauber 3/0
Adnan Muslic 3/0
Vladimir Barazza 2/0
Daniel Engel 2/0
Jakob Lang 2/0
Islam Mireé 2/0
Liridon Rexhepi 2/0
Christian Blad 1/0
Robin Persson 1/0

JUNIORALLSVENSKAN
Juniorerna gjorde inte sin bästa säsong i 
Juniorallsvenskan, tvärtom.
IFK intog sistaplatsen i den södra j-allsvenskan, 
men killarna gjorde trots allt en del bra 
matcher, bland annat nådde IFK bra resultat 
mot grannklubbarna Mjällby, Kristianstad och 
Ängelholm.
På bilderna är det Ängelholms FF som svarar för 
motståndet och superettanklubben vann med 4-2 
på Österås.
Mot allsvenska Mjällby, som vann j-allsvenskan, 
förlorade IFK med 2-3 respektive 1-4 och mot 
Kristianstads FF blev det 2-2 respektive 2-3.

2004-05
Alexander Söderberg
Daniel Segertun
Konstantis Gagzis
Kyn Huynh
Fredrik Ahlgren

2003
Magnus Olsson
Johnny Dahlkvist
Johan Kroon
Sven Jönsson

2002
Tony Helm
Johan Holmberg
Stefan Holmberg
Johann Månsson
Morgan Johansson

2001
Lasse Ekman
Göran Persson
Stefan Jansson

2000
Marcus Eriksson
Robin Engvall
Niclas Fransson
Peter Nilsson
Per Lantz
Conny Olsson

1999
Mats Ernstsson
Patrick Lindström
Roger Rosberg
Jan Zenthio

1997-98
Patrik Rydell
Saki Gagzis
Hans Björk
Niclas Rokicki

1996
Percy Olsson
Thomas Eriksson
Annika Nilsson

1995
Rikard Persson
Ola Silver
Jan Melin
Göran Rolf
Kent Johannesson

1994
Affe Jönsson
Daniel Diethelm
Mats Carlsson
Peter Olsson

1992-93
Ola Bertilsson
Magnus Nilsson

Tränare/ledare i de olika åldersgrupperna

Filip Clarinsson, IFK, försöker stoppa 
Albin Nilsson,  som fostrats i IFK, men 
som nu representerar Ängelholm

Oscar Johannesson vinner nickduell

Ante Nilsson klipper till
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Allt vi gör idag har betydelse för morgondagen.
www.hassleholmmiljo.se  •  Telefon 0451-26 82 00

        Nu kan du hitta din tömningskalender på www.tomningskalendern.se

Julbord  2010
    
 

Vi har julbord mellan  20 nov – 23 dec

Resturangen
3/12 & 4/12  Julbord med 

60-talsmusik 360:- 
7/12 STAND UP 295:-

17-18/12 Julbord med 
Evergreen musik 360:-

Jultallrik 260:- (även dagtid)
Julbord 360:- (kvällstid)

Catering
Liten julbuffé  120:- •  Julbuffé  205:-

Stor Julbuffé  265:-
Ring för bokning.  ( Gärna 1 v. i förväg)  

Välkommen!

Dessa lag möter 
IFK 2011:  
Eskilsminne IF

IFK Fjärås
Hässleholms IF
Höganäs BK
Laholms FK
Markaryds IF
Påarps GIF
Stafsinge IF
Vinbergs IF
Åstorps FF
Älmhults IF
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Detta

Har

Hänt

Som vanligt har många IFK-are spelat 
ute i bygdens fotbollsklubbar. Vladimir 
Barazza (bilden) är en av dom. Vladde 
och Jacob Lang spelade med framgång i 
Vinslöv, utlånade från IFK.

I höst har IFK, i samarbete med Hesslecity, arrangerat bak-
luckeloppis på Stortorget. Till våren hoppas man köra varje 
långlördag hela sommarhalvåret.

I IFK:s sista seriematch på Österås, mot Motala, arrangerade 

IFK en kickningstävling mellan kommunens 10-årslag.

Deltagande lag var Vittsjö, Vinslöv, Hässleholms IF och IFK 

Hässleholm, 7 man i varje lag och till final gick IFK o HIF.

I finalen vann IFK med 147 kickar mot 80 för HIF och nu är 

tanken att tävlingen skall bli årligen återkommande.

Över 600 åskådare fanns på Österås och det lätt att förstå om 

småkillarna blev lite nervösa, här kickar från vänster Ludvig 

Filipsson, Hässleholm IF, Adrian Gjakova, IFK Hässleholm 

och Gustaf Winroth, Vinslöv IF.

Peter Swärdh har också en framgångs-

rik karriär i IFK, både som spelare och 

tränare.
Nu skördar Peter framgång som tränare i 

allsvenska Mjällby – och på fotbollsgalan 

var Peter en av fyra som var nominerad 

till ”Årets tränare” – och naturligtvis satt 

Peter med sin nyblivna eleganta hustru 

Karolina allra längst framme vid scenen 

och ”var i bild” i ett par timmars tid. För-

låt, en timme, resten var ju reklam.

IFK gratulerar.

Per-Ola Ljung slog igenom i IFK Hässleholm i mitten av 1980-talet och har en lång 

och framgångsrik spelarkarriär bakom sig i Helsingborgs IF.

Nu är han tränare i HIF och i år var det Per-Ola som assisterade Conny Karlsson 

med framgång, tränarduon var väldigt nära allsvenskt guld, men en onödig 0-1 för-

lust hemma på Olympia mot Gais gjorde att de fick nöja sig med silver – dock kunde 

Per-Ola trösta sig med Cupguldet en vecka senare när Hammarby besegrades.

IFK gratulerar.

Italia Pizzeria bjöd hela IFK:s A-trupp på pizza i somras.Nabil, Rami och Ezdi bakade för högtryck och Daniel Engel var en av dem som lät sig väl smaka.

Många dystra miner på Österås i höstens ödematcher, 
på bilden två före detta styrelsemedlemmar, Urban 
Jönsson och Zenon Rockiki. Ser inte ut som om dom 
gillade vad dom såg…



31

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

KOM OCH INSPIRERAS

Vi har öppet: Måndag-fredag 10-18 och lördag-söndag 11-16
Stjärneholmsvägen 10. Västra infarten HÄSSLEHOLM. 0451-38 77 78 
www.inredabutiken.se
Samtliga erbjudande gäller 27/11 till 12/12 2010.

     

HÖSTNYTT PÅ INREDA 
                      7-års jubileum MED MASSOR AV NY INSPIRATION!

Höst-
kampanj 

Zing
Pepparkvarn
flera färger 

449:-

Xperia
Vi lämnar 20% i rabatt på hela vårt 
Xperia sortiment som avser kuddar, mattor 
och inredningsdetaljer.

Ny fåtölj till jul!
Lift fåtölj med fotpall. Grått fråskinn/
Oljad Ek. Lagervara. Fårskinn finns 
att få i flera färger men endast grå 
som lagervara. Köp 2 st och betala 
7295:- st.
Ord. pris 7995:- 

Köp en matgrupp 
för minst

10.000:-
och få RABATT

1. Vienda bord Välj mellan
    flera olika färger Nu 329:- Ord. pris 399:-

2. Mira hyasintvas 2-pack 249:-

3. Milk Fågelbord, svart 599:-

Arci Cut golvlampa 799:-
Ord. pris 999:-

Bra till julklappar!

Köp en matgrupp för minst

10.000:-
och få RABATT!

Erhåll 10% i rabatt + 10% 
av köpets värde i form av

LAMPCHECK
som gäller på

Herstals lampsortiment.

Kampanjen ger 10+10=20% i 
rabatt! *Lampchecken kan endast 

användas mot ordinarie priser

Skånes mest inspirerande möbelbutik. I 
höst firar vi 7 år och butiken är fylld av 
nyheter. Hos oss hittar ni allt till ert hem, 
soffor, matbord, mattor, lampor, kuddar, 
plädar och snygga detaljer. Vi står för 
kvalité till marknadsmässiga bra priser och 
god service. Beställer ni era nya möbler 
innan jul får ni dessutom det hemkört utan 
extra kostnad! 
           Välkommen till oss!  
           Annika & Daniel med personal
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saab.com

Det finns ingen anledning att kompromissa mellan mer 
kraft och lägre utsläpp. Nya Saab 9-3  TTiD EcoPower 
Sedan har tvåstegsturbo med 180 hk, ändå släpper den 
bara ut 119 g CO2/km och drar beskedliga 0,45 l/mil. 
Välkommen in på en provtur.

INSERT DEALER INFO HERE
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KRAFTFULL
Det fi nns tre diesel-
motorer att välja mellan: 
130, 160 och 180 hk. 
Alla med fyra cylindrar 
och tvåstegs turbo-
laddning. 

ECOPOWER 
Saab EcoPower betyder 
att vi utvecklar bilar 
med mindre motorer 
som presterar mer, 
med lägre utsläpp och 
förbrukning.

KOMPROMISSLÖS
Varje detalj har gran-
skats för att minska 
utsläppen. Vikten har 
minskats, luftmotståndet 
förbättrats, motorerna 
vässats.

SAAB 9-3 TTID ECOPOWER. BRÄNSLEFÖRBRUKNING 
BLANDAD KÖRNING (MAN), 4,5 L/100 KM, CO2 KOLDIOXID-
UTSLÄPP 119 GRAM/KM;  (AUT) 5,8 L/100 KM, 153 GRAM CO2/KM; 
MILJÖKLASS 2005. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD.

FÖRMÅNSVÄRDE* FRÅN:

 SAAB 9-3 TTID ECOPOWER, 
PRIS FRÅN CA:

* Gäller vi 52% marginalskatt.

NÅGRA UTRUSTNINGSDETALJER.

3-ekrad sportratt• 
Night Panel-funktion• 
ComSense säkerhetssystem• 
Färddator• 
Automatiskt klimatsystem (ACC)• 
Elmanövrerade uppvärmda dörrbackspeglar• 
Elektronisk nyckel med fjärrkontroll• 
Saab Infotainment (radio/CD-spelare) • 
med Premium 70 ljudsystem
ReAxs styrning• 
ABS-bromsar• 
TCS för säkrare vägegenskaper• 
Parkeringsvärmare med timer• 

Saab 9-3TTiD EcoPower.

Sveriges 
starkaste 
snåljåp?

009.142  rk 

777.1  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

Municipalgatan 13 (utmed väg 21) TYRINGE. tel 0451-577 80

Hårda klappar!

Digitalkamera
SONY DSC-S2000. Kompakt och lätt att 

använda med suverän bildkvalitet.
10,1 megapixel, 3x optisk zoom, 2,5-tums 
LCD-skärm, Smile Shutter och SteadyShot.

STEKPANNA DELIGE PRO 
C6590632/300271

Stekpanna med indikator!
Tål både maskindisk och 
ugnsvärme upp till 175°C

SPIS HCE 422120s/v/102260, 
102261

XXL-ugn 
Spis med glaskeramikhäll som har 

4 steglöst reglerbara kok-zoner. 
XXL -ugn som rymmer 66 liter 

och är utrustad med granitemalj. 
Värmeskyddad  och barnsäker 

glaslucka. • Glaskeramikhäll• Ugns-
volym: 66 lit. Spänning: 400 V

 Finns även med 230 v spänning

17” komplett hemma dator
TOSHIBA L670-13X. Bärbar dator med 17” skärm i snygg 
högblank design och 320 GB hårddisk samt 3 GB ram-

minne. Windows 7 Home och HDMI utgång.

Ord.pris

1.695:-

Kampanjpris

999:-

                Kapselmaskin!
Vit Espressomaskin med ett unikt kapselsystem som 
bevarar all arom från färskmalet kaffe. Börja, fortsätt 
och avsluta dagen med en perfekt espresso. Eller en 
mjuk latte. Just nu får du kaffe på köpet när du köper 

en Martello. •  Automatisk tömning av  förbrukade 
kapslar• pumptryck: 20 bar • Löstagbar 

Vattentank: 1 lit • kaffekapslar fi nns hos Elon 
Finns även röd och svart = 1.295:-

SONY DSC-S2000. Kompakt och lätt att 
använda med suverän bildkvalitet.

10,1 megapixel, 3x optisk zoom, 2,5-tums 

STEKPANNA DELIGE PRO 

Stekpanna med indikator!
Tål både maskindisk och 
ugnsvärme upp till 175°C

Ord.pris

1.695:-

Spis med glaskeramikhäll som har 

Ord.pris

499:-

Kampanjpris

249:- Ord.pris

5.995:-

Du sparar

1.000:-

Kampanjpris

4.995:-

Digitalkamera

Ord.pris

1.395:-

Du sparar

700:-

Kampanjpris

695:-

10,1 megapixel, 3x optisk zoom, 2,5-tums 
LCD-skärm, Smile Shutter och SteadyShot.

17” komplett hemma dator

VÄLKOMNA TILL TYRINGE ÖPPET: mån-fre 9-18, lör 10-13   

Ord.pris

6.995:-

Du sparar

1.000:-

Kampanjpris

5.995:-


