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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. Marcus 
Berg, Tobias Hysén, Ola Toivonen, Lars Lagerbäck och Jörgen Lennartsson är några 
av de som har kommit fram genom TipsElit. Läs mer på www.tipselit.se

Hur tar vi hand om våra talanger? 

www.tipselit.se
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Vintern har varit händelserik i IFK Hässleholm.

Efter höstens degradering har det hänt mycket positivt och optimismen flödar i de 

gulsvarta leden:

• På årsmötet valdes en helt ny styrelse med företagaren Mats Flinck som ordfö-

rande, Mats spelade i IFK i näst högsta serien på 70-talet.

• Bosse Nilsson har tagit hand om fotbollen och styrt upp med en imponerande 

samling tränare i de olika åldersgrupperna.

• En ny arena med två konstgräsplaner och en fullstor inomhushall  planeras på 

Österås under arbetsnamnet Idrottsparken i Hässleholm.

• Stefan Jansson och hans unga spelartrupp har genomfört ett lyckat träningslä-

ger i paradiset Nerja på spanska solkusten.

• Två dagar efter hemkomsten var hela A-laget ute och sålde gödning, gräsfrö 

och jord i Hässleholm, oerhört uppskattat av villaägarna.

• Samarbetet med Stars of Africa, en fotbollsakademi i Johannesburg som 

fostrat både May Mahlangu, Helsingborgs IF och Surprise, Landskrona BoIS, 

vilka båda började sin svenska karriär i IFK Hässleholm.

• IFK utförde en smärre bragd då man besegrade Ljungby i Svenska cupen med 

4-3, detta trots att lagkaptenen Bobby Alm Nilsson blev frilägesutvisad redan 

efter 2 minuter och Ljungby kunde göra 1-0 på straffen som följde. IFK reste sig 

och ledde med 3-2 till matchens sista spark i 95:e minuten då smålänningarna 

kvitterade. Förlängning 2x15, även det med tio man - men IFK vann och syd-

ländska glädjescener på Bjärnums konstgräs. Sedan blev det stopp mot super-

ettanlaget Öster hemma på Österås. Utan Bobby och utan Johan Waldemarsson 

och med ett lag där äldste man var 23 år...

IFK har ett bra men väldigt ungt lag, medelåldern är 20 år:

• Calle Lindell, 20 år, är förstekeeper och bakom finns Tobias Carlsson, 22 år.

• Linus Svensson, 18 år, yngst i en backlinje där 7 av 8 spelare är mellan 17 och 

23 år.
• Alexander Björnlund, 18 år och Andrée Bengtsson, 17 år, yngst där 7 av 8 

mittfältare är mellan 17 och 22 år

• Filip Thurn, 22 år, är äldst i anfallskvartetten där de 4 är mellan 19 och 22 år.

 • Allra yngst är två pojkar födda 1994, Måns Holmqvist och Linus Carlsson…

• Man kan sammanfatta med att det är Bobby och "Walde" - och en massa ung-

domar.
• IFK är naturligtvis ett av favoritlagen i trean, men det största favorittrycket har 

nog Eskilsminne som värvat rejält, bland annat spelar Roland Nilssons son Mar-

tin med Helsingborgs-laget. 
Sedan blir det derby på Österås, Hässleholms IF blev trea i sin div. lV-serie och 

avancerade via kval till trean. Och även om IFK är favorit är det alltid svårt för 

det bättre laget att vinna derby, det kommer att bli två tuffa matcher. I derbyt 

ställs IFK mot en hel rad spelare som tidigare lirat i gulsvart: Anders "Knippet" 

Karlsson, Dan Olofsson, Martin "Lillis" Lindstrand (f.d. Nilsson), Ola Gunnars-

son, Emil Szymanski, Erik Svensson, Jesper Bertilsson, Christoffer Ekelund, 

Anton Persson, Jakob Nilsson och Oskar Olsson. Elva man, ett helt lag...

Har IFK ett ungt lag så har HIF ett rutinerat, de tre förstnämnda, "Knippet", 

Danne och "Lillis",  är alla mellan 35 och 38 år, snacka om rutin.

IFK siktar hur som helst på att vinna serien, men det är flera lag som har 

den målsättningen.
Väl mött på Österås!

LENNART MÅNSSON

Bobby, "Walde"  
- och en massa ungdomar

Islam Mireé, 19 år, en av många unga i IFK.

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
10/5 med Lasse Karlsson

+ gästståuppare
på restaurang Farozon
18.00-19.45 mat inkl. inträde: 250:-

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

För garanterad plats ring och boka på:

Kommendörsgatan 15, Hässleholm

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.”

Foto: Bildbyrån
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Det skall börjas i tid

Filip och Viggo, 5 år, två av årets nyförvärv.

Träningstider för knattar våren 2011
Pojkar 05-06 Söndagar 15.00 – 16.30 E-plan 17 april
Pojkar 04 Söndagar 15.00 – 16.30 E-plan 17 april
Pojkar 03 Söndagar 16.30 – 17.45 D-plan 17 april
  Onsdag 17.15 – 18.30 D-plan 20 april

Kontakt 
Pojkar 06 Magnus Jönsson  0451 – 38 38 14
Pojkar 05 Konstantin Gagzis 0707 – 73 31 03
Pojkar 04 Daniel Segertun          0704 – 17 36 61 
Pojkar 02 Magnus Olsson           0733 – 37 49 09

Välkommen till

Lokal – Personlig

Farstorp
0451-77 00 43

Glimåkra
044-449 50

Röke
0451-400 38

Vinslöv
044-850 00

Viggo Söderberg och Filip Jönsson, båda 5 år gam-
la, är två av IFK:s nyförvärv inför säsongen 2011, 
båda kom till klubbis när det var dags för årets 
knatteinskrivning i slutet av mars.
Både Filip och Viggo har pappor som spelat fotboll. 
Magnus Jönsson var målvakt i Sösdala IF i många 
år, medan Alexander Söderberg var stjärna i IFK, 
en riktig slitvarg och ledargestalt i gulsvart, inte 
alltid den justaste på plan.
-Nej, ibland fick man smyga från Österås, när Alex 
gått för hårt fram, säger Alexanders sambo Jenny 
Rydetoft.

Om lille Viggo blir lika tuff återstår att se, men 
spela fotboll det skall han.
-Ja, jag vill bli fotbollsspelare när jag blir stor, de-
klarerar Viggo.
Och Filip då?
-Han vill inte bli fotbollsspelare, han skall bli 
polis, brandman eller ambulansförare, förklarar 
tvillingsyrran Wilma, det har han sagt - och Filip 
nickar.
Vi önskar Viggo och Filip – och alla andra nya väl-
komna till IFK.
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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

Där människor möter människor™ 
Järnvägsgatan Hässleholm 0451-457 00

DET LOKALA
FÖRETAGET
BYGGER PÅ

FÖRTROENDE

0451-38 38 70
www.byggx.se

Iris B
lom

m
or

H
ässleholm

Det är endast hos oss du kan skicka

Blommogram och köpa 

blomstercheckar!!! 
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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PROFILEN                       Namn: Carl Lindell.
                 Ålder: 19 år.
           Längd: 1.90.
      Vikt: 85 kilo.
  Bor: Vinslöv.
Civilstånd: Flickvän Amelie Hansson.
Yrke: Studerar till civilekonom på högskolan i Kristianstad.
Bil: Kör farsans bil vid behov.
Klubbar: Vinslöv och IFK Hässleholm.
Styrkor: Kommunikationen med backlinjen och 
spelet med fötterna.
 Svagheter: Jag vill bli bättre på att läsa spelet.
     Favoritlag: Arsenal.
      Favoritspelare: Tidigare var det Henke Larsson. 
        Nu är det Messi.
          Skräckmotståndare: Ingen.
            Favoritland: Sverige och Australien.
                   Favoritmat: Pizza.
                     Favoritskådis: Ingen direkt.
                  Favoritartist: John Mayer.
                Ogillar: Lögner och ojuste spel.
              Tycker mest om: Min flickvän, 
          min familj och lagkompisarna i IFK.

Calle
 Calle Lindell lyckades inte rädda 
kvar IFK Hässleholm i division II, 
men i år är 19-åringen ute efter re-
vansch. “Vi ska tillbaka direkt, och 
jag lovar att alla är lika hungriga 
på att vinna serien.”
 
Carl Lindell, eller Calle som alla sä-
ger, är fostrad i Vinslövs IF. Han blev 
upptäckt av Simon Nilsson, och vär-
vad till IFK som 16-åring.
Varför blev du målvakt?
- Min kusin Johan Lindell, som är 
fem år äldre, var målvakt och det var 
han som inspirerade mig. Johan var 
också i IFK under ett par år då han 
stod i juniorlaget, dessutom så var 
farfar (Knut Lindell) också målvakt, 
så det finns i släkten, säger Calle.
Annars inledde han karriären som 
utespelare och det märks, Calle är bra 
även med fötterna.
- Det var först när jag fyllde tolv år 
som jag ställde mig mellan stolparna 
i seriespel.
Han hade talang och Vinslöv hade ett 
riktigt bra pojklag.
- Vi vann en hel del, men så hade vi 
också en mycket duktig tränare i Hå-
kan Ekelundh, säger Calle.
I sin ungdom sysslade han även med 
handboll, det gör alla i handbollsme-
tropolen Vinslöv och det blev också 
en del karate.

- Men sen några år tillbaka är det bara 
fotboll som gäller, säger Calle.
 

Ute efter revansch
Förra säsongen var hans första i se-
niorfotboll 
och Calle 
inledde på 
bänken, men 
fick chansen 
i bortamat-
chen mot 
Nybro i juni, 
där Calle 
gjorde någ-
ra svettiga 
räddningar, 
bland annat 
ett par fri-
sparkar som 
han räddade 
uppe i krys-
set - och på 
hösten var 
han nummer 
1.
- Det var riktigt roligt, sen var det för-
stås tungt när vi åkte ur.
Hur tungt?
- Usch, det tog tid att komma över 
det, men nu har vi fullt fokus på den 
här säsongen. Vi ska tillbaka direkt, 
och jag lovar att alla är hungriga på 
att vinna serien, säger Calle som 

konkurrerar med Tobias Carlsson, en 
målvakt som är några år äldre.
- En duktig målvakt och en bra kom-
pis. Vi stöttar varandra på träning-
arna.

van der Saar idolen
Det är mycket att tänka på. Som 
målvakt ska du läsa spelet, skära av 
vinklar, vänta ut skyttarna, dominera 
straffområdet och sätta igång spelet 
med fötterna. Inte mins det sistnämn-
da har blivit allt viktigare, men Calle 

känner sig trygg i spelet med fötterna.
- Eftersom jag började som utespelare 
så är det inte helt främmande.
Beskriv dig själv som målvakt?
- Jag gillar att snacka, att dirigera 

backlinjen. Sen 
har jag ganska bra 
tillslag på bollen, 
det är väl preci-
sionen som kan 
förbättras, säger 
Calle som har Ed-
win van der Saar 
som sin stora idol.
- Han har legat på 
topp i nästan 15 
år. En fantastisk 
målvakt.
 

Jämförs med 
Andersson
Målvaktstränaren 
Benny Johansson 
har bara gott att 
säga om Calle.

- Han är en stabil kille som utstrålar 
pondus. Han är oerhört seriös och 
lägger ner 100 procent på varje trä-
ningspass. Det är nästan så att man får 
bromsa honom.
Hur är han som målvakt?
- Han har väl varit mer en reaktions-
målvakt än en straffområdesmålvakt, 

men det där håller på att förändras. 
Han har en jättebra utveckling.
Påminner han om någon målvakt?
- Svår fråga, men spontant så tycker 
jag att han har stora likheter med 
förre landslagsmålvakten (11 lands-
kamper) Bengt Andersson (Brage, 
Örgryte, IFK Göteborg, Teneriffa, 
Moss), säger Benny, som ser fram 
mot säsongen.
- Calle behöver erfarenhet och det 
skaffar han sig genom matcher. Han 
ska bli oerhört intressant att följa.
 

Läser till civilekonom
Vid sidan om fotbollen studerar Calle 
till civilekonom.
Vad jag vill bli? Det har jag inte be-
stämt, det är en bred utbildning. Men 
någon form av arbetsledare är väl 
drömmen, säger Calle som extra-
knäcker som butiksbiträde på Vins-
lövs Friitdscenter.
Det är min farbror Johnny Lindell 
som driver firman, och jag hjälper till 
när det passar.
Naturligtvis är det Vinslövs Fri-
tidscenters företagslogga som pryder 
IFK-målvakternas tröjor...

Patric Nilsson

Ett jubileumsår för cupen som nu firar 20 år.
Cupen spelas som vanligt under Kristi Himmelsfärdshelgen som i år är den 2-5 juni.
Det är 11-manna för killar som gäller och då åldersgrupperna 13-16 år.
Övernattning, för det lag som så vill, sker på trivsamma Linnéskolan 
med gångavstånd till Österås Idrottspark.
 
Sista anmälningsdag är den 20 april och anmälan görs via vår cup-sida, www.cupsyd.se

Välkommen till en stor fotbollsfest den 2-5 juni. 
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– målvaktslejon från Vinslöv

Öppettider: Månd - Fred 9-18, Lörd 9-15, Sönd 13-17

www.bythusvagn.nu

Öppettider: Månd - Fred 9-18, Lörd 9-15, Sönd 13-17

www.bythusbil.nu
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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]

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!

Nilfi sk Högtryckstvätt
C125 3-8 PAD

Väpnaregatan 25, Hässleholm • 0451-38 48 50 • www.bms.nu • info@bms.nu Reservation för slutförsäljning och tryckfel. 
Samtliga priser är inkl moms. Priserna gäller till och med 2011-05-31 eller så långt lagret räcker.

1.795:-
inkl.moms

1.195:-
inkl.moms

Nilfi sk Grovsugare
Aero 25-21

Dags för
vårstädning…
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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: 
Ronnie Carlsson 0451-825 03, 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, Olle Andersson 0705-750 660, Lennart Månsson 0708-81 01 08
Ett samarrangemang av föreningen Gamla IFK-are och IFK Hässleholm

Bli medlem i IFK:s Målklubb

4-3 trots 10 man i 120 minuter

3-2, drömskott av Mattias Andersson har som grattas av Filip Thurn.

Linus Karlsson och förre IFK-aren Denis Velic

IFK Hässleholms Svenska cupen-äventyr blev 
riktigt dramatiskt.
IFK lottades mot div. ll-laget Ljungby IF och 
matchen spelades på konstgräset i Bjärnum och 
blev en riktig rysare.
Redan efter två minuter blev lagkaptenen Bob-
by Alm Nilsson frilägesutvisad och den efter-
följande straffen förvaltade gästerna till en 1-0 
ledning.
En riktig uppförsbacke, Johan Waldemarsson 
fick flytta ner som mittback, IFK kom tillbaka, 
Filip Thurn kvitterade och André Bengtsson 
gav IFK ledningen med 2-1 – som kvitterades 
i första halvlekens absolut sista spark. Tungt.
Men IFK kämpade vidare och när det återstod 
tio minuter klippte Mattias Andersson till med 
ett distansskott som betydde 3-2, vilket stod sig 
till 95:e minuten – i andra halvlekens absolut 

sista spark, då kom kvitteringen. Tungt.
IFK spelade ju med bara tio man...
Och nu blev det förlängning, 2x15 minuter. Det 
var nog ingen som trodde att IFK skulle orka 
komma igen ännu en gång – med bara tio man 
på plan.
Men Stefan Janssons manskap verkade bra trä-
nade och unge Alexander Björnlund gjorde 4-3 
– och denna gång orkade inte smålänningarna 
komma tillbaka, ”Alex” blev matchhjälte...
Hela laget skall ha beröm, från målvakten To-
bias Carlsson till ungdomarna där framme, An-
dré Bengtsson, Diego Delgado och Alexander 
Björnlund, men bäst på plan var nye Christian 
Eriksson som styrde och ställde på mittfältet 
och som verkade orka springa hur mycket som 
helst.

IFK lottades nu mot superettanlaget Östers IF, 
en match som spelades på Österås 30 mars och 
båda veteranerna var ur spel, Bobby Alm Nils-
son avstängd efter utvisningen mot Ljungby 
och Johan Waldemarsson hade ryggont.
Med 22-åringarna Victor Bergström och Filip 
Thurn som åldermän vägde unga IFK för lätt, 

smålänningarna gjorde ett par snabba mål och 
vann med 5-1, därmed var IFK:s Svens cupen-
äventyr slut 2011.
IFK:s andra halvlek var dock bra och det 
var roligt att se att Filip Thurn verkade orka 
springa och kämpa i 90 minuter, det bådar gott 
inför seriespelet.

IFK - Ljungby 4-3

IFK - Öster 1-5

3-2, Alexander Björnlund 
har avgjort

Tokelo Rantie 2-1, André Bengtsson
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Linus Karlsson, född 1991.

Lördag 16 apr 14.00 Eskilsminne IF - IFK Hässleholm
Torsdag 21 apr 19.00 IFK Hässleholm - Åstorps FF
Torsdag 28 apr 19.00 IFK Hässleholm - Höganäs BK
Lördag 7 maj 15.00 IFK Fjärås IFK - Hässleholm 
Torsdag 12 maj  19.30 IFK Hässleholm - Stafsinge IF 
Lördag 21 maj 15.00 Markaryds IF - IFK Hässleholm 
Torsdag 26 maj 19.00 IFK Hässleholm - Påarps GIF 
Torsdag 2 jun 18.00 Hässleholms IF - IFK Hässleholm 
Torsdag 9 jun 20.00 IFK Hässleholm - Vinbergs IF 
Söndag 19 jun 17.00 Älmhults IF - IFK Hässleholm 
Onsdag 22 jun 19.00 Laholms FK - IFK Hässleholm 

Tisdag 28 jun 19.00 IFK Hässleholm - Laholms FK 
Torsdag 4 aug 19.00 IFK Hässleholm - Hässleholms IF 
Lördag 13 aug 15.00 Påarps GIF - IFK Hässleholm 
Onsdag 17 aug 19.00 IFK Hässleholm - Älmhults IF 
Söndag 21 aug 14.00 Vinbergs IF IFK - Hässleholm 
Torsdag 25 aug 19.00 IFK Hässleholm - Markaryds IF 
Lördag 3 sep 14.00 Stafsinge IF - IFK Hässleholm 
Söndag 11 sep 17.00 IFK Hässleholm - IFK Fjärås 
Lördag 17 sep 15.00 Höganäs BK - IFK Hässleholm
Lördag 24 sep 14.00 Åstorps FF - IFK Hässleholm 
Lördag 1 okt 14.00 IFK Hässleholm - Eskilsminne IF 

IFK Hässleholm 2011 • Div 3 Sydvästra Götaland

Mattias Andersson, 
22 år, säljare, 2010 

från Hammarby

Stefan 
Jansson

Rickard 
Svensson

Tommy 
Karlsson

Benny 
Johansson

Johan Waldemarsson, 
30 år, Säljare, 
egen produkt

Victor Bergström, 
23 år, Studerande, 2010 

från Djurgården

Linus Carlsson, 
17 år, Studerande, 

egen produkt

Islam Mireé, 
19 år, Studerande, 
2005 från Perstorp

Linus Svensson, 
17 år, Studerande, 

egen produkt

Bobby Alm Nilsson, 
29 år, Maskinoperatör, 

2005 från Perstorp

Johan Birgersson, 
22 år, Banktjänsteman, 

2006 från Önnestad

Ayanda Nkili, 
20 år, Fotbollsspelare, 

2011 från Stars of Afrika

Vladimir Barazza, 
19 år, Butiksbiträde, 

egen produkt

Linus Karlsson, 
20 år, Studerande, 

egen produkt

Tokelo Rantie, 
20 år, Fotbollsspelare, 

2011 från Stars of Afrika

Jakob Lang, 
20 år, Studerande, 

2006 från Hästveda

Joel Svensson, 
21 år, Lagerarbetare, 
2007 från Hässleh. IF

Daniel Engel, 
19 år, Studerande, 

2009 från Hässleh.IF

Calle Lindell, 
19 år, Studerande, 
2008 från Vinslöv

Filip Thurn, 
22 år, Lärarvikarie, 
2004 från Vittsjö 

Diego Delgado-Forrich, 
20 år, Studerande, 

2005 från Osby

Bakre raden fr.v.: Benny Johansson, målvaktstränare, Alexander Björnlund, Johan Waldemarsson, Linus Carlsson, Bobby Alm Nilsson, Måns Holmqvist, Filip Thurn, Kristian Eriksson, Håkan Nyman, Materialförvaltare.
Mellanraden fr.v.: Rickard Svensson, assisterande tränare, Tokelo Rantie, Johan Birgersson, Linus Svensson, Calle Lindell, Tobias Carlsson, Mattias Andersson, Victor Bergström, Ayanda Nkili, Stefan Jansson, tränare.
Främre raden fr.v.: Islam Mireé, André Bengtsson, Andile Xaba, Daniel Engel, Jakob Lang, Diego Delgado-Forrich.

André Bengtsson, 
17 år, Studerande, 2010 

från Hanaskog

Alexander Björnlund, 
18 år, Studerande, 
2008 från Sösdala

Tobias Carlsson, 
23 år, Elevassistent, 

2011 från BW90 

Kristian Eriksson, 
20 år, säkerhetsarbetare, 

2011 från Högaborg

Måns Holmqvist, 
17 år, Studerande, 

egen produkt

Andile Xaba, 
21 år, Fotbollsspelare, 

2011 från Stars of Afrika



11

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

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

Gamla Skoglösavägen 9814, 291 93 Önnestad

070/5345964 - 0451/80903

Finjagatan 22 Hässleholm, 0451-135 11, 817 10

Betald
annonsplats
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1976 hade IFK Hässleholm en 25-
årig snabb kantspelare som gjorde sju 
mål i näst högsta serien, dåvarande 
Södertvåan.
35 år senare är Mats Flinck tillbaka 
på Österås IP – som ny ordförande i 
IFK!

Att det var just 1976 han hade sitt 
bästa år i elitfotbollen hade Mats själv 
ingen aning om. Däremot rabblar han 
med lätthet upp sin fotbollsresa:
- Det började ju i Bjärnums GoIF, sen 
blev det Hässleholms IF, Bjärnum 
igen, IFK i tre och ett halvt år, Bjär-
num igen, Markaryd, och så avslutade 
jag där jag började, i Bjärnums GoIF.
En fotbollskarriär högt över genom-
snittet, med spel i andradivisionen 
i både HIF och IFK. Men hans fot-
bolls-cv kunde varit ännu vassare. 
Åtminstone om man frågar hans trä-
nare i IFK på sjuttiotalet, en viss Bo 
Nilsson.
- En mycket stor bolltalang. Väldigt 
snabb och svårfångad, bra dribbler. 
Han kunde blivit elitspelare i hand-
boll också om han hade satsat på det, 
säger Bosse.
Som så många andra av den typen av 
spelare så spelade dock Mats fotboll 
för att han tyckte det var roligt, inte 
för att samla meriter.

”Kunde spelat i allsvens-
kan”
- Mats kunde säkert spelat i allsvens-
kan om han hade bestämt sig för det, 
han hade de kvalitéerna, säger Bosse 
Nilsson.
Istället använde Mats Flinck huvudet 
till annat än bara att nicka med och 
satsade på en civil karriär som blev 
framgångsrik.
Transport- och logistikbranschen, 
eget företag. Hemma i Bjärnum, för-

stås.
- Det blev 45 år! Vi har haft, och vi 
har fortfarande, en fantastisk fin ut-
veckling, säger Mats.
Han säger ”vi” eftersom han sitter i 
företagets styrelse, men han sålde rö-
relsen för tre år sedan.
- De senaste tre åren har jag ändå job-
bat i företaget, men nu sitter jag en-
bart i styrelsen.

Du har stämplat ut?
- Haha! Nja, jag har några andra små 
företag som jag 
jobbar lite med 
också, men jag 
har ingen ar-
betsplats att gå 
till varje mor-
gon. Så i den 
b e m ä r k e l s e n 
har jag stämplat 
ut.
Samtidigt som 
Mats avveckla-
de sig själv från 
den operativa 
delen i företaget 
stod IFK Häss-
leholm inför en 
nystart och med 
en tom ordfö-
randestol.
Några i IFK la ihop två och två och 
fick det till fem.
Mats tackade ja och blev vald till ord-
förande på årsmötet i februari.

”Nu har jag tid och möjlig-
het”
- Hade jag varit mitt uppe i den civila 
karriären så hade jag aldrig tagit ett 
sådant här uppdrag. Men nu tycker 
jag att jag har tid och möjlighet att gå 
in och försöka göra någon nytta.
- Helt perfekt, säger Bosse Nilsson. 

Mats är en idrottskille, han är socialt 
begåvad och han har som egen före-
tagare visat prov på väldigt bra ledar-
skap.
Mats Flinck är mer blygsam.
- Såväl jag som nästan hela styrelsen 
är ju helt nya. Det tar säkert ett år att 
lära känna föreningen. Än så länge 
har vi bara haft tre styrelsemöten så 
det är mycket kunskap kvar att hämta 
in.
- Men jag kan redan nu säga att jag 
tycker att föreningen har fått ihop en 

riktigt, riktigt bra styrelse!
Ett annat möte gav Mats mycket ener-
gi och ett första kvitto på att han hade 
satt sig på rätt stol.
- Vi kallade till ett öppet möte för 
att diskutera IFK:s framtid. Det kom 
över hundra personer!
- Det finns ett oerhört stort enga-
gemang i föreningen, det är väldigt 
många som är beredda att jobba hårt 
för IFKs bästa och det gör att jag vå-
gar se mycket optimistiskt på vår 
framtid.
- Och sen blir ju inte optimismen 
mindre av arenaprojektet. Det kan bli 

kanonbra. I dag är ju Österås IP verk-
ligen ingen rolig plats att spela fotboll 
på, men blir det verklighet av alla 
planer så får vi och de andra fören-
ingarna strålande bra förutsättningar!

Superettan är målet
Mats, du är ny ordförande. Nästan 
hela styrelsen är som sagt ny. Det 
är ”nystart” för IFK. Det är väl då 
man ska ropa ut smaskiga målsätt-
ningar till folket?!
- Jo…, alltså, det där är knepigt. 

Det är viktigt 
att spänna bå-
gen, man måste 
våga sikta högt. 
Samtidigt måste 
tålamod vara ett 
nyckelord i vår 
verksamhet.
Så?
- Vår målsätt-
ning är att spela 
i Superettan 
inom fyra år.
Det var inte 
blygt!
- Nä. Men återi-
gen: vi spänner 
bågen, vi tror att 
det är möjligt. 

Men: det här är fotboll. Vi vet alla att 
det krävs lite tur också för att vinna 
en serie.
Speciellt om man ska vinna tre se-
rier på fyra år…
- Jo. Men vi ska göra allt vi kan för 
att skapa rätt förutsättningar med en 
stark organisation och en bra ekono-
mi och ett stort engagemang.
- Går inte allting spikrakt så rasar ju 
inte världen samman för det. Då får 
det ta något eller några år till, men 
Superettan är vårt mål.
Du kommer inte till dukat bord, 
precis.

- Föreningen har haft några tunga år. 
Den gamla skatteskulden har varit 
besvärlig att jobba av, men i somras 
betalades sista kronan där. Den gamla 
styrelsen har gjort ett bra jobb.

Gul tråd i fotbollstänket
Hur ska ni, mer konkret, bygga 
upp ”Nya IFK”?
- Vi har gett oss tusan på att vi ska 
skapa en bra ekonomi. Vi måste bred-
da intäktsintaget med nya grepp. Vi 
kan inte enbart förlita oss till spon-
sorer.
- Sportsligt jobbar vi för att det ska 
finnas en tydlig röd, eller snarare gul, 
tråd i hela fotbollsverksamheten. Här 
är såklart Bosse Nilsson oerhört vik-
tig.
- Det finns inga genvägar här. Vi ska 
utveckla bygdens talanger och det gör 
vi genom väl utbildade och skickliga 
instruktörer och med en klar syn på 
vilken typ av fotboll vi vill att IFK 
Hässleholm ska spela.
- Det här arbetet är redan i gång. Jag 
vet att Bosse är mycket nöjd så här 
långt. Vi har redan ett stort antal duk-
tiga tränare klara och vi ska skjuta till 
de resurser som behövs för att utveck-
la den här satsningen ännu mer!
Till sist, Mats, om vi hoppar upp till 
ingressen igen: du var 25 år den där 
lyckosamma säsongen med IFK 
1976. Och det är ju 35 år sen i år. 
Har du kalaset bakom eller fram-
för dig?
- Eh, framför.
När då?
- Det sker under året.
Kom igen!
- 20 juli. Då blir jag sextio, det kan 
man inte tro, hå, hå!
IFK:s Hyss-kommitté är därmed un-
derrättad.

PETER MALM

Mats Flinck ny ordförande

Årsmötet, Mats Flinck får klubban av mötesordförande Urban Jönsson, av-
gående ordföranden Ronny Nilsson applåderar. Vi tackar Ronny för gott arbete.

NY STYRELSE I IFK

Vid årsmötet i februari valdes en helt ny styrelse och så här utföll valen:

Ordförande: Mats Flinck, 60, som i många år drivit Transportsektionen i Bjärnum.
Vice ordförande: Tomas Haglund, VD Alde International.
Sekreterare: Magnus Olsson, Peab, ungdomsledare i IFK.
Kassör: Jan Toresson, Svensk företagarförmedling.
Ledamot: Peter Nilsson, Roundo, i många år ungdomsledare i IFK.
Ledamot: Sten-Inge Fredin, Scanstick, tidigare ordförande i Helsingborgs IF

Till vänster odföranden Mats Flinck och vice ordförande Tomas Haglund.

Nu är det åter dags för IFK Hässleholms kvalitetsauktion med hundratalet utrop. 
Auktionsutroparen Bert Wåhlin svingar klubban för första budet 11.00 och bland alla föremål kan 
nämnas Microvågsugnar, kökskubb, våffeljärn, barncyklar, cykelhjälmar, pulversläckare, skor, textilier, 
möbler, presentkort på biltvättar och spabehandlingar.
Här finns också ett komplett akvarium med bordsstativ, stegmaskin, kvalitetsleksaker, en Hilding 
Anders-säng och en Dux/Lagansäng. Värdet på sängarna är 8000 resp. 10.000 kronor.
Avslutningsvis finns här två landslagströjor där två landslagsprofiler signerat tröjorna – samt en 
Elfsborgs-tröja signerad Jon Jönsson och en HIF-tröja signerad May Mahlangu.
Och så naturligtvis, som seden bjuder,  120 kilo ost... - och 60-talet fyndkassar!

Lions säljer välsnickrade fågelholkar och blombord.

IFK:s VÅRAUKTION 30/4 kl. 11.00

Matchtröjor signerade av IFK-
bekantingarna May Mahlangu och Jon 
Jönsson försäljes på auktion, så även två 
landslagströjor.
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– IFK stjärna på 70-talet
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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

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

5425 VALID 
THRU

MONTH/YEAR

I samarbete med:

Kampanj 6 månader Ränte- och 
avgiftsfritt. Gäller t o m 2 maj.

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

KARLSTADT Bord 
220x100 + ilägg 70 cm, aluminium safi r/aintwood svart. 3.995:-
LUKAS Positionsstol aluminium svart/texteline svart. 695:-
XIAN Positionsdyna  289:-

WISCONSIN Hörnsoffa 23:a (3H+3M) konstrotting grå inkl bord 110x65 cm och svarta dynor. 8.995:-

Nu är våren äntligen 
här och vi önskar alla 
våra kunder en riktigt 

Glad Påsk! Paketpris!
Soffa + bord

8.995:-

249:-/st

129:-/st

PÅSKPYNT FRÅN CULT!

MULTI Matta Finns i fl era storlekar. Prisex 130x190 cm. 495:-

9 av 10
rekommenderar 

JB till andra!

www.johnbauer.nu/hassleholm

9 av 10 före detta JB-elever rekommenderar John Bauergym-
nasiet till andra. Henrik och Amanda gick ut John Bauergym-
nasiet 2009 och de båda säger att arbetssättet på JB förberett 
dem på ett bra sätt för vidare studier och jobb. 

“Vi rekommenderar JB”
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May Mahlangu kom till IFK – gjorde succé och 
spelar nu i Helsingborgs IF.
Bradley ”Surprise” Ralani kom året efter – gör 
nu succé i Landskrona BoIS.
Båda kommer från Stars of Africa, en fotbollsa-
kademi i Johannesburg – och naturligtvis är det 
Bosse Nilsson som har kontakterna.

Chefen för Stars of Africa, Nadim Mahmood, 
var i Hässleholm för ett par veckor sedan och 
banden, som redan är starka, blev ännu starkare.
Inför 2011 är det klart att Tokelo Rantie, 20 år, 
anfallare och skyttekung som i vinter spelat i 
Mocambique, skall lira med IFK. Tokelo har 
gjort en hel del mål i högstaligan där och kan bli 
en sensation i IFK.

Vidare finns ytterligare två lirare i Hässleholm, 
båda  är väldigt allround och kan i princip spela 
på de flesta platser i laget, Andile Xaba, 21 år 
och Ayanda Nkili, 20 år, alla tre kan bli väldigt 
värdefulla för gulsvart i år. 
Och det kostar inte IFK en 
enda krona.
-Det stämmer, målet är att 
vi skall få hit bra spelare 
som får chansen att kom-
ma vidare i karriären, för-
klarar Bosse Nilsson.

Nadim Mahmood är alltså 
mannen som ser till att sydafrikanerna kommer 
till just IFK. Nadim har agentlicens från FIFA 

och driver fotbollsakademin.
-IFK är ett bra förstasteg för mina spelare. Här 
kan dom lära sig grunderna för att anpassa sig 
för Europa och så småningom få chansen i en 

större förening, menar Na-
dim.
De sydafrikanska spelarna 
är väldigt bra utbildade re-
dan när dom kommer hit, 
dom har inte bara lärt sig 
fotboll utan även hur man 
uppträder, dom är artiga och 
trevliga. Och så får dom en 
bra skolutbildning också.

-Vi jobbar hårt med inställningen. Stars of Afri-
ca är en skola för vinnare, våra spelare skall lära 

sig anpassa sig till nya miljöer och att dom inte 
är vinnare förrän dom nått toppen, förklarar Na-
dim.
Bosse Nilsson är inte rädd för att andra klubbar 
skall komma och plocka spelarna, Mahmood är 
en trogen vän sedan flera år, vår relation är bra 
och vi erbjuder spelarna en bra start, förklarar 
Bosse.
Nadim håller med.
-Ingen chans att man sviker Mr. Bo, han är väl-
digt respekterad i Afrika och han har bättre koll 
på våra spelare än vi har själva, skrattar Mah-
mood.

 Mr. Bo och Stars of Africa

Tokelo Rantie, kommer närmast från högstaligan i Mocambique

I vintras samlade Helsingborgs IF 
och IFK Hässleholm in skor som 
killarna tog med sig hem till Johan-
nisburg. Fr. v. Andile Xaba, Ayanda 
Nkili, Surprise och May Mahlangu.

Nadim Mahmood och Mr. Bo



Favorit i repris.
2008 var IFK på träningsläger i Nerja, 5 mil 
öster om Malaga på spanska solkusten.
Alla tyckte Nerja var ett riktigt paradis – och 
när IFK åter skulle åka på läger så blev det gi-
vetvis – Nerja.
Och det blev precis så lyckat som vi hoppades. 
Solen och värmen kom dagen inna IFK anlände 
och det fina vädret höll sig hela veckan.
• Bra planer, vi tränade på Estadio Piscina y 
Pabellon Cubierto och konstgräsplanen Polide-
portivo.
• Bra väder, sol och värme hela veckan…
• Bra boende på Hotel Las Rosas, endast 50 
meter från stadion och med utsikt över stadion
• Och bra mat , Restaurang La Capilla del Mar, 
mitt inne i den lilla mysiga spanska staden.
Tränartrion Stefan Jansson, Rickard Svens-
son och Benhy Johansson kunde använda trä-
ningstiden på bästa sätt och förutom den fina 
gräsplanen hann  man med ett par tuffa pass på  
stranden.
Några av killarna åkte efter en förmiddagsträ-
ning till Gibraltar – och tränartrion åkte upp till  
snöparadiset Sierra Nevada.

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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DRÖMLÄGER I NERJA I SPANIEN 

17 årige André Bengtsson sprintar ifrån 
Vladimir Barazza.

Stafett på stranden, Filip Thurn springer i mål som segrare...

Målvaktsträning, Tobias Carlsson.

Så nära stadion bodde IFK, här poserar ett gäng på ballkongen till ett av rummen. 
Fr.v. Tobias Carlsson, Diego Delgado, Jakob Lang, Kalle Lindell och Linus Svensson.

Tack för god mat, IFK-tränaren 
Stefan Jansson kramar och 
tackar krogägaren Maria 
Moreno, Mattias Andersson och 
Tobias Carlsson applåderar.

Många tuffa träningar, här är Alexander Björnlund trött.

...vilket ger Victor Bergström anledning att jubla.

Daniel Engel var en i segrande laget.

Victor Bergström håller koll på nye 
sydafrikanen Tike.



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

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

www.bildbyran.se
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DRÖMLÄGER I NERJA I SPANIEN 

En av de unga i A-truppen, Linus Svensson, 17 år.

Aj, aj... Islam Mireé 
hade problem med 
stortån, vilket Bosse 
Nilsson konstaterar.

Utflykt 1: Tränartrion Benny Johansson, Stefan 
Jansson och Rickad Svensson tog sig upp till 
Sierra Nevada.

Utflykt 2: Spelarna åkte till Gibraltar, här 
poserar Filip Thurn med en berömd kompis.
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www.bjarnors.se

Hlmvägen 28 i Vittsjö

0451-229 00
www.borgsvavgarner.se

Stickgarner och
vävgarner hittar

ni hos Borgs!

ÖPPETTIDER

Mån-Tor: 08.00-16.30
Fre: 08.00-15.00

Upplev harmoni!
Läs mer om HälsoOasen på 

www.halsooasen.se

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

Tillsammans gör vi stor skillnad i vardagen!
www.hassleholmmiljo.se  tel 0451-26 82 00

Titta in på vår nya hemsida den 29 april! En del av Hässleholms kommun.

Fisk & Skaldjur
I TÄPPETBODEN

044-28 93 00 www.ahusstrand.com

Årets konferensupplevelse.
Njut av en formidabel � sk & skaldjurslåda i Täppetboden på ÅhusStrand.
Serveras t o m 15 juni. Läs mer på vår websida. Vi ses vid havet!
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Vi drar gärna vårt 
strå till stacken...

... därför delar vi 
med oss varje år

www.breitling.com

CHRONOMAT

d e d i c a t e d  t o  p e r f e c t i o n

SNDC43P1
HERR ALARM KRONOGRAF
100M VATTENTÄT
Offert: tidigare pris: 1 995:– 

NU 1 695:–

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.

 HÄSSLEHOLM 
0451-38 11 50

www.teo-kyl.se

Har du träffat Ola? 
INTE? 
Då har du antagligen 
en för hög elräkning.

GYNNA VÅRA 
ANNONSÖRER
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Kristian och Tobias nya i IFK

För två år sedan tränade Kristian Eriksson, 20 år, med ”Henke” Larsson i Helsingborgs IF:s A-trupp.
Nu skall han försöka hjälpa IFK Hässleholm tillbaka till division två.
Kristian är Perstorps-grabben som  fick chansen i HIF som 14-åring och stannade i fem år.
-Jag bjöds in till ett ungdomsläger med HIF och kort därefter fick jag chansen att spela i HIF och tågpendlade först i tre 
säsonger innan jag flyttade till Helsingborg inför skolsäsongen 2008-09, berättar Kristian.
-Jag tränade med A-laget två säsonger och spelade i B-laget, spelade mycket med Johan Eiswoldh och Rasmus Jönsson 
men inför 2010 fick jag inte nytt kontrakt och spelade en säsong i Högaborg, där jag startade alla matcher utom en då 
jag var skadad. 
-Så började jag jobba på Perstorps larm och elektronik och valde att flytta hem till Perstorp, tyckte det blev för långt att 
pendla – och valde IFK.
-Tyckte IFK:s satsning verkade seriös och så hade jag ju haft Bosse Nilsson som tränare, förklarar Kristian sitt val.
Kristian har tagit plats på IFK:s mittfält där han är speldirigenten med en enorm arbetskapacitet och kommer att bli en 
nyckelspelare i jakten på seriesegern.

Johan Waldemarsson tillbaka efter ryggproblem.
Har ni hört den förut? 
Jovisst, "Walde" gjorde ett försök för tre år se-
dan, men ryggen höll inte.
"Walde" spelade pojk- och juniorfotboll i IFK, 
tillhörde de berömda 81:ornat med Daniel Nick-
lasson i spetsen, gänget som vann Gothia Cup 
och hade enorma framgångar.
Men så varvade han ner i Ballingslöv redan som 
junior och var lagets bäste säsong efter säsong 
och 2007 kom han tillbaka till fadershuset och 
tog omgående plats i IFK:s A-lag, men efter 
halva säsongen så höll inte ryggen för den hår-
dare träningen.
-Jag gick skadad ett helt år utan fotboll, men 
plötsligt började jag så nätt igen i Ballingslöv, 
berättar Johan, som spelade alla matcher med 
Basllingslöv 2010 - och när ryggen höll var IFK 
framme och tog tillbaka den stabile mittfältaren 
och mittbacken, Johan är bekväm i båda rollerna.
Under försäsongen har Johan visat att han med 
sitt lugn och sin fina fysik blir en tillgång i IFK:s 
unga lag, nu håller alla gulsvarta tummarna för 
att ryggen skall hålla hela säsongen.
IFK har en massa 17-åringar i laget, men endast 
två lite äldre spelare - och "Walde" är en av dom.

Burim Rexhepi lämnade IFK för BW90, här är killen som går motsatt väg, 
Tobias Carlsson, 22 år.
Tobias är målvakt och stod de flesta matcherna i BW förra säsongen och ham-
nade i IFK tack vare sin målvaktstränare som hade kontakt med Benny Jo-
hansson.
-Jag är beredd att vara andrekeeper bakom Calle Lindell, förklarar Tobias öd-
mjukt. Jag tycker jag har kommit till en seriöst satsande förening och ser fram 
emot att ge Calle en match om målvaktsposten.
Tobias bor i Höör men har sin flickvän i Hässleholm och då var IFK ett na-
turligt vsl.
Tobias har stått flera matcher i A-laget redan och vaktade bland annat målet i 
den dramatiska matchen mot Ljungby i Svenska Cupen på Bjärnums konst-
gräs, en match som IFK vann efter att ha spelat med 10 man i över 120 minu-
ter med övertid och förlängning.
Lagkaptenen Bobby Alm Nilsson frilägesutvisades redan efter 2 minuter och 
Tobias tvingades kröka rygg på den efterföljande straffen, en olycklig start 
men både Tobias och laget kämpade sig tillbaka och vann med 4-3.
-Tobias är verkligen ambitiös och seriös i sin satsning, berömmer målvakts-
tränaren Benny Johansson och är dessutom en kul kille som redan smält in 
bra i gruppen.

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

...och välkommen tillbaka 
”WALDE”
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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

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

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

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

Tippbilar – kranbilar, Grävlastare,
Containrar, Paniktransporter, Budbilar

0451-846 50
Industrigatan 16

281 23 Hässleholm



Här är företaget som i princip 
inte har någon inneliggande or-
derstock alls utan måste sälja 
sig för fullt varje dag.
Det gör tio-elva personer på 
Bjärnum AB - Bjärnums Indu-
striservice AB - så bra att om-
sättningen nu ligger på 50 miljo-
ner kronor om året.
I Litauen jobbar också ett tiotal 
personer åt det något ovanliga 
företaget i Göinges eget trä- och 
möbelhjärta.
I höst firas det 60-årsjubileum på 
detta kompletta leverantörsföre-
tag, som sedan tio år tillbaka ägs 
och drivs av Kjell-Erik Nilsson, 
60, Tord Jönsson, 58, Glenn Hans-
son, 56, och Stefan Johnsson, 52.
I början hette det Bjärnums Indu-
striers Förening u.p.a. Sedan kom 
det populärt 
att kallas för 
Industrifören-
ingen.
Grundtanken 
från första 
början lever 
f o r t f a r a n d e 
kvar, även om 
utvecklingen 
har varit ko-
lossal.
Det gällde att försöka ordna någon 
form av gemensam inköpsorgani-
sation för alla de möbelfabriker 
- både små och stora - och små 
snickerier som fanns i Bjärnums-
bygden. Alla ville ju ha lägre pri-
ser.
Då fanns det 
från början 
runt 40 hant-
verkare och 
f ö r e t a g a r e 
som betjäna-
des av den 
nya förening-
en inom ett lo-
kalt område.
Nu finns det mer än 400 fasta kun-
der i Skåne, Småland, Blekinge 
och Halland.

10.000 artiklar
Dessutom finns det kunder i Li-
tauen, där  det sedan tio år även 
tillverkats komponenter  och  fär-
diga produkter som säljs av Bjär-
num AB . 

Nu finns det drygt 10 000 olika 
artiklar på lager i Bjärnum, där 
nyligen en lagerbyggnad på 1 000 
kvadratmeter har uppförts.
I Bjärnum har man också en  shop 
, dit folk kan komma och handla 
på plats. Detta gäller både för fö-
retagare av olika storlek och för 
privatpersoner.
Ett järnhandelssortiment är även 
uppbyggt. Allt för att göra den re-
dan breda verksamheten ännu bre-
dare och ännu mer komplett.
Detta skulle absolut ha glatt ini-
tiativtagaren, förste ordföranden 
och fabrikören Hugo Troedsson i 
Bjärnum.

Bondson från Sparrarp
Förste föreståndaren Stanley 

P e r s s o n , 
som var 
b o n d s o n 
från byn 
Sparrarp i 
Farstorps 
s o c k e n , 
levde en 
bra bit in på 
2000-talet. 
Han glad-
des över 

hur det anrika företaget utveck-
lades; år efter år. Stanley var en 
makalös berättare. Som få andra 
kunde han berätta både historia 
och historier från Bjärnum med 
omnejd.
- Vi ser ljust på framtiden, säger 

Kjell-Erik 
N i l s s o n 
som är vd. 
Vår stora 
bredd är 
också vår 
styrka.
- I det här 
före tage t 
finns det 
en  enorm  

kompetens. Varje person har en 
nyckelpositon .Telefonerna  ringer 
oavbrutet vid vårt besök .
- Har vi inte de önskade varorna 
eller komponenterna hemma i 
lager, gör vi omedelbart anskaff-
ningar. Just antalet anskaffningar 
har ökat mycket under de senaste 
åren.
Skivmaterial , laminat, industri-

lacker, beslag och lim är fem vik-
tiga huvudgrenar i verksamheten  i 
det övrigt breda sortimentet. 
Samverkan är fortfarande ett 
nyckelord i verksamheten. Kun-
skap , förtroende och förnyelse är 
tre andra  ingridienser. 
- Vi måste vara flexibla, säger del-
ägaren Tord Jönsson, som liksom 
Glenn Hansson kom till företaget 
1986:
- När jag kör hem om kvällarna, 
tar jag givetvis prylar med mig i 
bilen, om en beställning precis 
har kommit 
in, förklarar 
långpendla-
ren.
Även Bjär-
n u m s b o n 
Glenn Hans-
son kom 
1986, medan 
K j e l l - E r i k 
Nilsson bör-
jade 1990. 
Stefan Johnsson, Bjärnum, dök 
första gången upp redan 1973-
1974, som skolgrabb. Sedan job-
bade han några år på ett företag i  
Markaryd , där han vidareutbilda-
de sig. Sedan kallade chefen Stan-
ley Persson hem honom igen - och 
på den vägen är det...
Mats Flinck var ägare ett tag, inn-
an han gick över till andra arbets-
uppgifter och annat företagande. 
Då kom "De fyras gäng" in i bil-
den, 2001.

Nordvästskåne
- Så det blir liksom flera firanden 
i år, säger Glenn Hansson med ett 
leende. Dessutom har företaget nu 
funnits i de här lokalerna sedan 20 
år...
Varje dag rullar en stor så kall-
lad turbil ut från lagret 
i Bjärnum. De går fem 
dagar i veckan till  upp-
tagningsområdet med  
med beställningar.
- Nordvästra Skåne 
är ett mycket viktigt 
område för oss, berät-
tar Kjell-Erik Nilsson. 
Där finns fortfarande 
många möbel och in-
redningssnickerifabri-
ker.  

Grossistfirman i Bjärnum tillhan-
dahåller även  byggmaterial såsom 
tak, fönster , dörrar , isolering  etc .
- Vad kan vi göra för att utvecklas; 
både här hemma och utomlands? 
Vi letar ju hela tiden efter de bästa 
leverantörerna, förklarar Stefan 
Johnsson.

Baltikum
Han berättar att Kina nu blivit 
ett intressant område för Bjär-
num AB. Sverige, Baltikum 
,Turkiet,Tjeckien och andra länder 

i Europa är  
idag samar-
betspartner 
till Bjär-
num AB. 
En säljare 
är hela ti-
den ute på 
fältet inom 
u p p t a g -
ningsområ-
det  och ja-

gar nya kunder. Hemma på firman 
är alla medarbetare i princip både 
inköpare och säljare. Stefan håller 
i de internationella kontakterna.
Så visst verkar det som om den 
klassiska "Industriföreningen" 
kommer att leva vidare.
Företaget Bjärnum AB med sina 
fyra delägare och kunniga perso-
nal står starkt och väl rustat för 
framtiden...

BERTIL NILSSON
Norra Skåne
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Vi tackar 
våra 

Nätverks-
medlemmar

ADIDAS
ALDE INTERNATIONAL
BALLINGSLÖV
BAREKO
BERGENDAHLS
BILDBYRÅN
BILFRAKT
BJÄRNUM AB
BLOCKET
BMS
COOP EXTRA
EOLUS VIND
FOOD4YOU
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
NORDEA
NORRA SKÅNE
NORRA SKÅNE OFFSET
PEAB
PMR MOBILTELEFON AB
RP FRUKT
SE BANKEN
SPARBANKEN 1826
STATT
STOBY
SYDVED
TRANSPORTLEDET
TRANSPORTSEKTIO-
NEN BJÄRNUM
VINSLÖVS FRITIDS-
CENTER
ÅHUS STRAND

Jubileum i Möbelriket

Kjell-Erik

Glenn

Tord

Stefan



Bjärnum AB har redan tidigare sponsrat IFK Hässleholm, men nu har företaget 
gått med i det speciella Nätverket kring IFK.
Företaget försöker, i görligaste mån, hjälpa till att göra en insats lite här och var. 
Ju högre upp i seriesammanhang eller ju bättre prestatyion, desto mer sponsring, 
förklarar delägarna.
IFK Hässleholm, Hässleholms IF, Tyringe Hockey,  Vittsjö Dam, BGI i Bjärnum  
samt även midre föreningar inom vårt verksamhetsområde. 
- Vi vill ge ett handtag åt så många som möjligt, menar företagets vd, Kjell-Erik 
Nilsson.
Han och de andra delägarna tycker, att idrott och jobb passar bra ihop:
- Idrottsutövare  är  sällan eller aldrig  sjuka. De är vana vid att fatta beslut och 
att ta ansvar. Därför är de ofta effektiva på sina jobb.
De allra flesta på företaget har någon form av aktiv anknytning till idrott.
Kjell-Erik Nilsson, som kommer från Knislinge från början, började spela fotboll 
i IFK Knislinge. Sedan blev det Hässleholms IF och därefter BGI i Bjärnum.
Glenn Hansson har tidigare spelat boll i Bjärnum. Nu är han lagledare inom BGI.
Tord Jönson är kassör i Allerums GIF borta i nordvästra Skåne.
Stefan Johnson är engagerad i BGI hemma i "byn". Tidigare spelare som bland 
annat lagt ner ett väldigt engagemang för att det skulle bli konstgräs på planen 
i Bjärnum.
- Nu ska det bli intressant att följa IFK Hässleholm i år, förklarar de fyra delä-
garna. Vi  hoppas att  IFK snart  vandrar  uppåt i tabellsystemet...

BERTIL NILSSON

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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– 60 år

Bjärnum är känt för sina många möbelfabriker.

Fastigheten där företaget var in-
hyst inledningsvis.

De fyra delägarna fr. v. 
Glenn Hansson, Stefan Johnsson, 
Tord Jönsson och Kjell-Erik Nilsson.
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Kom loss – tryck hos oss!
Vi leder dig rätt i trycksaksvärlden!
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GEORG JENSEN
Fusion

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

Oförglömliga smycken!

Ringar

Hängsmycke

Örhänge

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

Oförglömliga smycken!

163 hk. Från 0,43 l/mil och 114 g CO2/km.

 Alltid med BMW Fri Service i 3 år/8.000 mil. 
BMW 320d EfficientDynamics Edition Touring. Pris från 327.500 kr. Effekt 163 hk. Bränsleförbrukning 
vid blandad körning enl EU-norm från 4,3 l/100 km. Koldioxidvärde från 114 g/km. Billån från 2.795 kr/
mån. Baseras på ränta 5,90% (ränteläge mars 2011), 30% kontantinsats, 50% restskuld efter 36 mån. 
Uppläggningsavgift och administrationsavgift tillkommer. Effektiv ränta 6,53%. Finansiering via BMW 
Financial Services. Enskild återförsäljare äger rätt att sätta eget pris. 

Med hjälp av lättviktsmaterial, aerodynamik och ständigt ny teknik har våra ingenjörer lyckats sänka både förbrukning och utsläpp rejält – utan att göra avkall på motorkraft 
eller kördynamik. Ett resultat av ingenjörskonsten är nya BMW 320d EfficientDynamics Edition Touring. Den ger dig karaktäristisk BMW-körkänsla, förpackad i en rymlig 
Touring med enastående låg bränsleförbrukning som gör att du kommer längre på varje tank. 

NYA BMW 320d EFFICIENT DYNAMICS EDITION TOURING. FRÅN 327.500 KR.

TYSK KRAFT. SMÅLÄNDSK FÖRBRUKNING.

223 ISOnews_170ppi

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

Med hjälp av lättviktsmaterial, aerodynamik och ständigt ny teknik har våra 
ingenjörer lyckats sänka både förbrukning och utsläpp rejält – utan att göra 
avkall på motorkraft eller kördynamik. Ett resultat av ingenjörskonsten är 
nya BMW 320d Effi cientDynamics Edition Touring. Den ger dig karaktä-
ristisk BMW-körkänsla, förpackad i en rymlig Touring med enastående låg 
bränsleförbrukning som gör att du kommer längre på varje tank.

TYSK KRAFT. SMÅLÄNDSK FÖRBRUKNING.
163 hk. Från 0,43 l/mil och 114 g CO2/km.

BMW 320d
EfficientDynamics 
Edition Touring

www.bmw.se

När du älskar
att köra

NYA BMW 320d EFFICIENT DYNAMICS EDITION TOURING. FRÅN 327.500 KR.
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vid blandad körning enl EU-norm från 4,3 l/100 km. Koldioxidvärde från 114 g/km. Billån från 2.795 kr/
mån. Baseras på ränta 5,90% (ränteläge mars 2011), 30% kontantinsats, 50% restskuld efter 36 mån. 
Uppläggningsavgift och administrationsavgift tillkommer. Effektiv ränta 6,53%. Finansiering via BMW 
Financial Services. Enskild återförsäljare äger rätt att sätta eget pris. 

Med hjälp av lättviktsmaterial, aerodynamik och ständigt ny teknik har våra ingenjörer lyckats sänka både förbrukning och utsläpp rejält – utan att göra avkall på motorkraft 
eller kördynamik. Ett resultat av ingenjörskonsten är nya BMW 320d EfficientDynamics Edition Touring. Den ger dig karaktäristisk BMW-körkänsla, förpackad i en rymlig 
Touring med enastående låg bränsleförbrukning som gör att du kommer längre på varje tank. 

NYA BMW 320d EFFICIENT DYNAMICS EDITION TOURING. FRÅN 327.500 KR.
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BMW 320d EfficientDynamics Edition Touring. 

Från 2.795 kr/mån.
BMW 320d
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Edition Touring
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S. Kringelvägen  Hässleholm • Tel. 0451- 468 40

Hjulinställningar  •  Balanseringar
Riktning av aluminiumfälgar  •  Service

Bengt Olofsson

0709-474 701
Görgen Svensson

0709-474 702
Stefan Ekström

0709-474 703

•  Nybyggnader
•  Reparationer
•  Murning
•  Kakel & Klinker
•  Gjutning ( behörighet klass ll)
•  Gräv och planering
•  Ritning och byggnadslov
•  Kvalitetsansvarig (behörighet N)

Bultvägen 9
281 43 Hässleholm
Tel. nr 0451 - 313 80

Under vinterperioden har de flesta tränarna i 
klubben genomgått någon form av fortbildning.
Det började med en klubbtränarutbildning för 
de ledare som inte hade någon kurs i bagaget.
I Skåne fotbollförbunds regi ledde förre IFK 
tränaren Daniel Nilsson såväl teori- som prak-
tikpass vid två olika tillfällen.
I februari åkte nio ledare för 11-mannalagen 
till Rotterdam och besökte Feyenoords ung-
domsavdelning under fyra dagar . Sedan lång 

tid tillbaka finns en god kontakt med denna hol-
ländska klubb.
Jan Mastenbroek var värd och höll en genom-
gång över Feyenoords ungdomsakademi första 
kvällen.
Därefter följde en dag med träning för fyra oli-
ka åldersklasser – under 19, under 17, under 15 
och under 13. Tränarna för de olika grupperna 
kommenterade vad vi sett och tillfällen till in-
tressanta frågor gavs. A-lagets videoansvarige 

berättade och visade hur klubben använder sig 
av dvd inspelningar av såväl ungdomslagens 
träningar och matcher.
Lördagen ägnades sedan åt att se dessa ung-
domslags seriematcher mot Groningen, AZ, Ut-
recht och Sparta. Det var hög kvalite på match-
erna och Feyenoord har bland annat sex spelare 
i u-17 landslagets trupp.
Vi tog med oss idén att försöka spela alla ung-
domslags seriematcher på hemmaplan på lör-

dagar. Då vet alla föräldrar och supporters att 
lördagen är matchdag för ungdomarna. Vi avser 
då också att öppna klubbhuset och ge möjlighet 
till en kopp kaffe mellan matcherna till själv-
kostnadspris.
Feyenoord uttryckte ett intresse att komma till 
Sverige under sommaren för ett läger och några 
matcher för u-19 laget. Detta skulle ytterligare 
knyta band mellan klubbarna.

Jan Mastenbrock, Feyenoord, välkomnar sin gamle kompis Bosse Nilsson på 
Feyenoord-stadion.Ett gäng IFK-tränare på Feyenoord-läktaren, fr.v. Kent Johannesson, Jan Melin, Ola Bertilsson, Rickard 

Persson, Patrik Rydell, Saki Ganzas, Percy Olsson och Jörgen Nordén.

TRÄNARFORTBILDNING I HOLLAND
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 Tvärskogsvägen 62
282 35 TYRINGE

Telefon: 0451-570 50 

 10-13 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

Cup SYD 
20 år

Brommapojkarna mötte Emmaboda i pojkar 15 år.

Snöstorp och Utbynäs möttes i pojkar 14 år IFK mot Högaborg i pojkar 15 år.

IFK slog Hässleholms IF i finalen för pojkar 16 år.

Den populära ungdomsturneringen Cup Syd 
firar i år 20-årsjubileum och cupen spelas i år 
2-5 juni. 
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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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Söndag 8 maj  12.00  IFK Hässleholm - IF Limhamn Bunkeflo 
Lördag 28 maj 14.00 IFK Hässleholm - Kristianstads FF 
Lördag 11 juni 14.00 IFK Hässleholm - Trelleborgs FF 
Tisdag 21 jun 19.00 IFK Hässleholm - Ängelholms FF 
Lördag 25 jun 14.00 IFK Hässleholm - Landskrona BoIS 
Lördag 13 aug 12.00 IFK Hässleholm - Helsingborgs IF 
Söndag 28 aug 12.00 IFK Hässleholm - IF Lödde 
Söndag 4 sep 12.00 IFK Hässleholm - Lunds BK 
Söndag 18 sep 12.00 IFK Hässleholm - FC Rosengård

Hemmamatcher Juniorall-
svenskan Södra Götaland:

Tisdag 26 apr 19.00 IFK Hässleholm - Trelleborgs FF 
Lördag 7 maj 14.00 IFK Hässleholm - IF Limhamn Bunkeflo 
Onsdag 25 maj 19.00 IFK Hässleholm - Åkarps IF 
Tisdag 14 jun 19.00 IFK Hässleholm - IF Lödde 
Tisdag 9 aug 19.00 IFK Hässleholm - Snöstorp Nyhem FF 
Lördag 20 aug 14.00 IFK Hässleholm - Högaborgs BK 
Lördag 3 sep 12.00 IFK Hässleholm - Karlskrona AIF 
Söndag 25 sep 13.00 IFK Hässleholm - Eskilsminne IF

Hemmamatcher Pojkall-
svenskan Södra Götaland:

IFK spelar i allsvenskan

IFK kommer denna säsong att ställa 
upp med lag både i pojkallsvenskan och 
juniorallsvenskan - och det är dom här 
killarna som skall lira allsvenskat förstärkta 
med en del av de unga killarna som ingår 
i A-truppen. I pojkallsvenskan möter man 
bland annat allsvenska Trelleborgs FF och 
i juniorallsvenskan stöter IFK-grabbarna 
på Helsingborgs IF, Trelleborgs FF och 
Landskrona BoIS, dessutom blir det derby 
mot Kristianstads FF.

www.transportledet.se
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          Just nu söker vi allt från ingenjörer 
till svetsare. Börja jobba hos oss!

Lernia Bemanning är vägen framåt för dig som söker jobb eller personal. 
Vi rekryterar och hyr ut personal inom industri, teknik, logistik, kontor 
och ekonomi. Vi ingår i Lernia, ett av Sveriges ledande kunskapsföre-
tag inom utbildning och bemanning. Vi vet att kompetens gör skillnad. 
Besök gärna www.lernia.se

Lernia Bemanning i Hässleholm söker dig!
Vi anställer för uppdrag hos våra kunder:

• Automationsingenjör
• CNC-operatörer
• Lödare
• Svetsare
• Lackerare
• Lastbilschaufförer
• Kvalifi cerade montörer
• Konstruktörer

Välkommen att läsa mer om tjänsterna 
och lägga upp ditt CV på lernia.se eller 
kontakta oss på telefon 044-18 48 90 
så berättar vi mer. 

Lernia Bemanning i Hässleholm söker dig!
Vi anställer för uppdrag hos våra kunder:

Välkommen att läsa mer om tjänsterna 
och lägga upp ditt CV på lernia.se eller 

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

Besöksadress: Röingegatan 38, Hässleholm



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.
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Detta

Har

Hänt

NYFÖRVÄRV?
Klubbstugan kan också användas till svensexor, i alla fall var fallet så när det gällde inledningen och samlingen 
till HIF-tränaren Anders "Knippet" Karlssons svensexa. "Knippet" lurades ner för en intervju inför säsongen, 
Anders, Dan Olofsson och Martin "Lillis" Lindstrand (Nilsson när han spelade i IFK) skulle plåtas på Österås 
en tidig lördagsmorgon - och efter fotograferingen var det dags för intervju inne i klubbstugan.
Men dröm om "Knippets" förvåning när 25-30 kompisar, HIF-are och IFK-are, satt i IFK:s svarta soffor inne i 
den gula klubbstugan när han öppnade dörren…
Sen bar det iväg till Malmö för bland annat sambakurs.

GÖDNING
Hemma från träningslägret onsdag - och gödning lördag.

IFK:s A-lagsspelare gjorde ett extra träningspass vid hemkomsten, då var det dags att 

köra ut gödning till villaägarna i Hässleholm. Assisterade av ett gäng aktiva, ungdomliga 

pensionärer som chaufförer sålde IFK gödning genom dörrknackning och villaägarna 

fick gödningssäckarna inburna av de starka pojkarna.

Ett väldigt uppskattat inslag där många passade på att handla och dom som redan hade 

handlat beklagade och önskade grabbarna lycka till i seriespelet.

Den annorlunda aktiviteten var ett samarbete mellan IFK och Bröderna Lantz i Vankiva.

AVTACKNING
Profilen Arne ”Oskar” Jönsson har gjort sin sista arbetsdag som vakt-
mästare på Österås idrottsplats och avtackades av IFK under den numera 
så välbesökta fredagssamlingen med kaffe och frallor i IFK:s klubb-
stuga.
Bland annat fick Arne en tavla där han kritar linjerna inför en Royal 
League-match mellan Helsingborgs IF och norska Brann.

FOTBOLLSMÄSSA
Det var Fotbollsmässa i Jönköping i mars, Elmia Fotboll, och där var gamle storspelaren Kennet Berg med 
sin bollkanon och till sin hjälp hade han Håkan Svensson, mångårig allsvensk målvakt i Halmstads BK och 
AIK - och en av de unga adepterna under uppvisningen var Filip Appelqvist, till vardags lovande keeper i IFK:s 
94-årslag, som här lyckas rädda ett skott precis under ribban.

ALLSVENSK PREMIÄR
I år var det allsvensk premiär tre veckor senare än i fjol och då 
blev det publiksuccé, 91.000 åskådare mot 48.000 i fjol. Här är det 
Mjällby-målvakten Mattias Asper som kopplar ett rejält grepp på 
Helsingborgs nye mittback Peter Larsson, ny från FC Köpenhamn.
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Trött på att sitta hemma och jobba eller du 
söker en nytt kontor för ditt företag?
Är du intresserad av att etablera ditt företag i en kreativ miljö?
Våra kontorshotell kanske är lösningen för dig?
 
Norra Station med sitt centrala läge ger dig och dina besökare 
goda pendlingsmöjligheter.

Besök gärna: www.norrastation.nu samt www.kunskapsporten.nu .

 

www.kpfastigheter.se

Jeans kampanj!

100:- RABATT
100:- RABATT
100:- RABATT
100:- RABATT
100:- RABATT
100:- RABATT
100:- RABATTRABATTCHECK!

100:- Rabatt på alla jeans 
från : Jack&Jones , Blend och Storm.

(Tag med och lämna i kassan - gäller tom 15/5-2011)
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NYA SAAB 9-5. PRIS FRÅN CA 296.000 KR. BRÄNSLEFÖRBRUKNING BLANDAD KÖRNING (TID4 MAN), 5,3 L/100 KM, CO2 KOLDIOXID UTSLÄPP 139 GRAM/KM;  (TURBO6 XWD AUT) 
10,6 L/100 KM, 244 GRAM CO2/KM; MILJÖKLASS 2005. FÖRMÅNSVÄRDE VID 50 % MARGINALSKATT FRÅN CA 1.963 KR. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD.

NYA SAAB 9-5
Farthållare• 
Färddator• 
Saab Audio med CD-spelare• 
Ljudsystem Premium• 
Rattknappar för ljudsystem• 
Night Panel• 

Nyckelfri start• 
SAHR 3 (Saab Active Head Restraints)• 
Sidoairbags, förar- och passagerarsidan• 
Rundslagningsskydd• 
Personligt programmerbara • 

 systeminställningar

” Körglädje i toppklass” skrev Aftonbladet om 
 nya Saab 9-5. Passa på att öka glädjen ännu mer. 
 Just nu kostar nämligen våra förstärkta 
 paketerbjudanden bara 5900 kr. 
 Du kan få 17 tums lättmetallfälgar, 
 parkeringssensor fram och bak, 
 regnsensor för vindrutetorkarna, 
 BiXenon-strålkastare och 
 mycket annat. Välkommen.

Ännu mer glädje 
för bara 5.900 kr.

 

MÅNADSKOSTNAD* CA: FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN:

SAAB 9-5 FRÅN CA:

/mån vid 50% marginalskatt

000.692  rk 

318.2  rk 369.1  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

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

Ring och boka 0451 - 890 00
För mer info se www.statt.se

895:- per person
I paketet ingår: 
Biobiljett, tvårätters middag, exkl dryck
Logi i dubbelrum, inkl frukost (paketet är bokningsbart helger)

Visst vill man ibland komma ifrån
vardagen, men ändå inte åka för långt bort?!  
Boka ett paket för två med  biobesök, 
middag och logi på fyrstjärniga Hotell Statt. 
Ni väljer vilken fi lm ni vill se, vi bokar biljett.

Middagen äter ni antingen innan eller efter 
biobesöket. Stor frukostbuffé väntar er efter 
en god natts sömn.

Getaway
Hässleholm


