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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



3

IFK-aren • nr 4 • 2011
Redaktör och ansvarig utgivare: Lennart Månsson
Bilderna har tagits av: Bildbyrån, Hässleholm

Första sidan: Nils-Åke Runesson
Annonser: Tel 893 98. 

Original: info & graph AB Tryck: Norra Skåne Rotation

I
N
N
E
H
Å
L
L

Det skall börjas i tid .............................................................  4
Profilen Islam Mireé ..........................................................6-7
Talangträning med Björn och Bosse .....................................9
Grattis May Mahlangu ........................................................10
Calle Lindell stannar i IFK ................................................. 11
Nätverksföretaget Färg & Miljö .....................................12-13
Reserapport från André, 18 .................................................15
Säsongen 2011 ...............................................................16-17
Kvalet ..................................................................................18
Straff....................................................................................20
Beachfotboll ........................................................................23
Tony Helm, Ungdomsledare ...............................................25
Juniorsuccé i Mariedal Cup ................................................28
Detta har hänt ......................................................................30

ETT HACK I SKIVAN

Foto: Bildbyrån

HÄLSOKOSTBUTIKERNA
I Hässleholm, 

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

DU INTE BEHÖVER ÅNGRA
mivitotal.com

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

Finns i din hälsokostbutik.
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Det är endast hos oss 
du kan skicka

Blommogram och köpa 
blomstercheckar!!! 

Julbord  2011
    
 

Vi har julbord mellan  26 nov – 23 dec

Resturangen
2, 3, 9 & 10/12  Julbord med 

"Unplugged Trio" 395:- 
6/12 STAND UP 

"Rookie-kväll" 250:-
16/12 STAND UP 

"Kändis-kväll" 395:-
4/12 Söndags-julbord (kl. 15.00) 365:-

Jultallrik 265:- (även dagtid)
Julbord 365:- (kvällstid)

Catering
Liten julbuffé  125:- •  Julbuffé  210:-

Stor Julbuffé  270:-

Einar Ipsen, 4 år, en av de unga.

	
Tabellraden	ovan	skvallrar	om	en	riktigt	lyckad	säsong	–	stor	succé	för	såväl	spelare	som	

tränare	–	och	hela	föreningen.

Men	siffrorna	ljuger.

För	IFK	slutade	säsongen	i	moll,	detta	trots	att	vi	vann	18	av	22	seriematcher...

Trots	att	vi	vann	tre	av	fyra	kvalmatcher.

Trots	att	vi	inledde	seriespelet	med	att	vinna	borta	mot	seriefavoriten	Eskilsminne	med	hela	

4-1.
Trots	att	vi	besegrade	div.	ll-laget	Ljungby	i	Svenska	cupen	med	4-3	efter	förlängning	–		

med	en	man	mindre	i	118	minuter...

Trots	att	vår	målvakt	Calle	Lindell	var	borta	två	månader	på	grund	av	hjärtproblem.

Trots	att	anfallsparet	Filip	Thurn/Tokelo	”Tiki”	Rantie	tillverkade	22	mål	på	vårsäsongen.

Trots	att	vi	besegrade	Hässleholms	IF	i	andra	seriematchen	–	utan	sydafrikaner.

Men,	IFK	spelar	ändå	i	trean	även	nästa	säsong.

Bittert,	visst.
Men	nye	ordföranden	Mats	Flinck	slog	huvudet	på	spiken	timmarna	efter	förlusten	på	

konstgräset	i	Lomma:

-	Satsningen	fortsätter	som	planerat,	detta	är	bara	ett	hack	i	skivan...

Och	då	menar	president	Flinck:

•	Serien	skall	vinnas	2012.

•	Talangsatsningen	som	leds	av	Björn	Andersson	(Bayern	München)		och	Bosse	Nilsson	

intensifieras,	Göinges	fotbollstalanger	skall	utbildas	på	bästa	sätt.

•	IFK	spetsar	kvalitén	på	tränarsidan	ytterligare,	inte	bara	A-truppen	utan	hela	vägen	

ner	i	ungdomsleden.

•	Ungdomsturneringen	Cup	Syd	skall	utvecklas	ytterligare.

•	Den	nya	styrelsen	blir	intakt	och	ökar	arbetstakten.

•	PR-gruppen	förstärks	och	skall	arbeta	fram	ytterligare	resurser.

•	IFK	jobbar	vidare	på	att	få	bättre	träningsmöjligheter,	två	konstgräsplaner	skall	inom	

kort	påbörjas	–	och	förhoppningsvis	skall	arenan	också	byggas	om	så	småningom.

Ty	det	är	ingen	hemlighet	att	IFK	inte	haft	bästa	möjliga	förutsättningar	de	senaste	åren.

Huvudplanen	på	Österås	är	inte	den	bästa,	många	matcher	i	år	har	spelats	på	usel	plan,	

den	tiden	är	förbi	när	motståndarna	efter	matcherna	grattade	IFK	till	att	ha	seriens	bästa	

plan.
Faktum	är	att	IFK	inte	kunde	spela		den	viktigaste	hemmamatchen,	kvalmatchen	mot	Nike,	

på	hemmaplan	–	utan	det	blev	helt	enkelt	två	bortamatcher,	en	i	Lomma	–	och	en	i	Bjär-

num...
Träningsmöjligheterna	är	miserabla,	det	som	bjuds	är	inomhushallar	och	naturligtvis	kan	

man	hyra		in	sig	på	konstgräsplaner	i	metropolerna	Bjärnum,	Höör	och	Glimåkra.	Men	

detta	betyder	extra	kostnader	och	det	finns	inte	ekonomiska	resurser	att	träna	på	dessa	

konstgräsplaner	fyra-fem	dagar	i	veckan.

Så	här	har	det	varit	i	många	år	nu,	men	nu	ser	vi	ljuset....	Konstgräsplanerna	står	snart	

färdiga	att	tas	i	bruk.

Och	IFK	vägrar	vika	ner	sig,	satsningen	fortsätter	–	årets	motgång	är	bara	

ett	hack	i	skivan.

LENNART	MÅNSSON

	 M	 V	 O	 F	 Målsk.	 Poäng

	 26	 19	 3	 4	 77-32	 60	p
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Nu har inomhusssäsongen satt igång och i år har 4-åringarna, pojkar födda 2007 
fått chansen att träna med 05:or och 06:or – och då är det full fart i Tekniskans 
idrottshall på söndagseftermiddagen.
Knattarna har olika matchtröjor, här finns svenska landslagströjor, IFK 
Göteborg, Real Madrid –  en massa gula IFK-tröjor förstås – och så Barcelona...
Lille Vinner har valt den klassiska rödblå-randiga, Arvid en läckert mintgrön 
bortavariant, medan Einar har en röd barcelona-tröja på sig när han i 
drickapausen fyller på med vätska ur sin vattenflaska designad som en svensk 
landslagströja.
Småttingarna får lära sina första fotbollskonster av Alexander Söderberg, 
mångårig A-lagsspelare i IFK – som till sin hjälp har Fredrik Ahlgren, Magnus 
Jönsson och Magnus Johansson.

Om du vill få kontakt med våra ledare och ställa frågor om 
vår verksamhet så går det bra att ringa:

Pojkar -04:   Konstantin Gagzis, tel. 0707-
73 31 03
Pojkar -05, -06, -07: Magnus Jönsson, tel. 0730-38 
38 69

Eller gå in  på våra egna lagsidor på www.ifkhassleholm.se 

Välkomna
IFK Hässleholm/ungdom 

Det skall börjas i tid...

I IFKs knatteverksamhet är det alltid ”full fart framåt”.
Man kan komma och prova på fotboll inomhus, tillsammans 
med våra  härliga knattelag och våra duktiga ledare, när som 
helst.

Vi tränar alltid på söndagar. Tid och plats  för de olika 
åldersgrupperna ser du nedan:

Pojkar -04:   T4 nya sporthall, 17.00-18.30
Pojkar -05, -06 och -07:  Tekniska skolan, 15.00-16.30

Vi har en god återväxt med bra ledare inom föreningen men är 
du som förälder intresserad av att hjälpa till så finns det alltid 
möjlighet att vara med. Det är mycket inspirerande att jobba med 
dessa hungriga killar. Följande ledare tar hand om våra knattar:
P04   Daniel Segertun
  Konstantin Gagzis
  Andreas Bax
  Quyen Huynh
P05, P06, P07 Fredrik Ahlgren
  Magnus Jönsson
  Alexander Söderberg
  Magnus Johansson

Vinner heter den här lilla killen

Magnus Johansson är en av ledarna

Liam, Julius, Mikael, Jacob, Allan 
och Maxsymilian.

Nick Gudmundsson tröstas av mamma.Julius Modén

Alexander Söderberg instruerar Max, Vinner och Aidan

Arvid Persson (grönt) Einar Ibsen 
(rött) och Viggo Ström (bakom).



www.cigarrmagasinet.se
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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

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

 Tvärskogsvägen 62
282 35 TYRINGE

Telefon: 0451-570 50 
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PROFILENNamn: Islam Adnan Mose Mireé
Född: 1991-07-24
Längd: 170 cm
Vikt: 70 kg
Bor: Halmstad
Civilstånd: Ingen tjej
Yrke: Studerar till byggnadsingenjör
Bil: Nej
Klubbar: Perstorp och IFK
Styrkor: Teknik och snabbhet
Svagheter: Nickar
Favoritlag: Real Madrid
Favoritspelare: Zidane
Skräckmotståndare: Fredrik Ahl, BW90
Favoritland: Dubai
Favoritmat: Allt som mamma lagar
Favoritskådis: Eddy Murphy
Favoritartist: Lill Wayne
Ogillar: Dåliga planer
Tycker mest om: Att göra mål

ISLAM
Islam Mireé, nyss fyllda 20, är en 
stor profil i årets IFK-upplaga.
Inte bara för att han kom in och av-
gjorde derbyt mot Hässleholms IF 
med ett iskallt mål, 3-1...
Han är skämtaren i gänget, den som 
sprider glädje och bra stämning i om-
klädningsrummet, en syssla han delar 
med målvakten Tobias Carlsson...
Islam kom till IFK som 14-åring 2005 
och då hade han bara bott tre år i Pers-
torp och Sverige.
-Jag kom från mitt hemland Palestina 
2002, vi kom hela familjen och vi 
bosatte oss i Perstorp, berättar gläd-
jespridaren Islam, som är född i Pa-
lestina och redan när han var 14 bör-
jade han pendla till IFK för att spela 
fotboll.
Det har jag aldrig ångrat, jag har haft 
förmånen att ha bra tränare i Affe, 
Daniel, Simon, Nådde och Stefan, 
berömmer Islam, vars väg till A-laget 
gått spikrakt via pojk och juniorlag.
Islam är forward och har alltid gjort 
mycket mål, med sin snabbhet och 
teknik är han svårstoppad och i år har 
han spelat mer i A-laget än tidigare år.

ISKALL
Jag har mest varit inhoppare men jag 
har i alla fall gjort fem mål i serien, 
fyra i DM och två i kvalet, berättar Is-
lam som fått sitt genombrott i år.
Roligaste målet?
-Det är naturligtvis när jag avgjorde 

derbyt mot Hässleholms IF, jag gjor-
de 3-1 och fastställde slutresultatet.
Berätta om målet.
Jag forecheckade deras mittbackar 
och så fick Fille (Filip Thurn) tag på 
bollen och spelade fram mig och jag 
gjorde inget misstag, när jag 
och André Bengtsson värmde 
upp så sa jag att jag skulle in 
och avgöra – och så blev det, 
skrattar Islam.
En annan match som Islam 
minns är ett annat derby på 
Österås, mot Markaryd.
Där fick jag lite längre spel-
tid och hann göra två mål och 
definitivt avgöra matchen, 
förklarar han.

PALESTINA
När det var dags för derby 
nummer två så hade Islam 
precis kommit hem från Pa-
lestina.
Ja, pappa har öppnat restau-
rang i Palestina och jag var 
nere några veckor och häl-
sade på.
Under min vistelse där så hann jag 
med att träna med Alfagafe, ett av 
tolv lag i Palestinas högsta serie som 
endast har kontrakterade spelare med 
en lön på lägst 1000 dollar/månad – 
och jag hävdade mig ganska bra där 
nere, berättar Islam, som hade lite 
funderingar på att stanna, men efter-

som han kommit in på en internatio-
nell byggnadsutbildning i Halmstad 
så återvände han till Sverige och på-
började studierna i augusti.
Under min studietid i höst har jag trä-
nat med först IK Leikin och sedan IS 

Halmia och de vitröda Halmianerna 
vill att jag skall spela med dom i två-
an nästa säsong, förklarar han, men 
tillägger: - Det handlar om vad Bosse 
vill, vi skall ha ett samtal inom kort.

GUBBARNA
IFK är en underbar förening och jag 

gillar alla människor runt omkring, 
inte minst gubbarna som alltid är kul 
att snacka med, när jag går in på plan 
tänker jag alltid att jag skall göra mitt 
bästa för att glädja dom – och kärle-
ken är besvarad.

Ja, gubbarna kallar mig postmästaren, 
jag har nämligen jobbat extra på Pos-
ten på skollov och på sommaren och 
jag har haft en egen runda på Stat-
tena...
Det är inte bara gubbarna som är im-
pade, även Bosse Nilsson öser beröm 
över Islam: 

En mycket intressant och utveck-
lingsbar spelare, menar Bosse. Kan-
ske lite slarvig i avsluten, men han 
skapar många chanser och missar lite 
för många, precis som Tike, säger 
Bosse.

APORNA
Skämtaren Islam är ett begrepp i trup-
pen. Därför är historien om aporna i 
Gibraltar ett samtalsämne i omkläd-
ningsrummet.
Det var i våras när vi var på tränings-
läger i Nerja några mil från Malaga 
på spanska solkusten så skulle hela 
laget på utfärd till Gibraltar och det 
var dom berömda aporna där som 
spelade Islam ett spratt.
Det var guiden som plötsligt fick för 
sig att han skulle skoja med mig, han 
satte en apa på sin axel och så började 
dom jaga mig, jag kastade tofflorna 
och sprang för livet, skrattar Islam.

LILLEBRORSAN BÄTTRE
Hur bra är lillebrorsan Laif?
Han är bäst i familjen, har redan varit 
sommarproffs i allsvenska guldlaget 
Helsingborgs IF, berättar Islam. Laif 
har öst in mål i IFK:s 14-årslag och 
kan bli hur bra som helst.
- Men än så länge är jag bäst i famil-
jen, skrattar Islam

LENNART MÅNSSON

– snabb, iskall måltjuv

Apan i Gibraltar
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Iskallt avgör Islam derbyt mot Hässleholms IF med sitt 3-1 (ovan till 
vänster) – och sedan bjuder han på ett rejält jubel.
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PMR KRISTIANSTAD (Butik) Mäster Bonggatan 4, Tel 044-28 58 00
PMR HÄSSLEHOLM (Butik) Åsvägen / Kristianstadsvägen Tel 0451-38 19 00

PMR MALMÖ (Försäljningskontor) Tel: 040-685 81 00
Butikerna har öppet Måndag - Fredag 9.00 - 17.30 • Lördagsöppet 26/11: 10.00 - 14.00

www.pmr.nu

Ta med dig familjen eller vännerna till PMR, 
välj varsin iPhone 4 8GB, få fri surf och spara 
tusenlappar. Dessutom ringer och sms:ar ni fritt 
till varandra. Det kallar vi en familje-deal!

Familje-deal avser abonnemang med 24 Månaders 
bindningstid. Minsta totala kostnad under 
bindningstiden är 12 452 kr (498 kr x 24 mån + 
250 kr i engångsavgift/abo.) varav 340 kr/mån 
avser telefonerna. För samtliga abonnemang 
avses Telenor Surfa där fri mobilsurf ingår 
med nedladdningshastighet upp till 3 Mbit/s. 
Vid användande utanför Telenors Svenska nät 
debiteras kund enligt rådande prislista. IP-telefoni 
är ej tillgängligt i detta erbjudande. Mobilerna är 
operatörslåsta i 12 mån och kan därefter låsas 
upp genom Kundservice mot en avgift på 350 kr/ 
telefon. Uppsägningstid 3 månader. Fria samtal, 
sms, mms och videosamtal inom en
grupp på upp till 5 telenornummer ingår via 
plustjänsten Fritt Familj under 24 månader
och kostar därefter 99 kr/mån. 
Samtal: 49 öre/min (99 öre öppn. avg.) 
SMS/MMS: 69 öre/1,99 kr

Ta med dig familjen eller vännerna till PMR

Familje-deal hos PMR:
2 st iPhone 4 8GB
 för 498 kr/mån.

Boka ditt ex. av 
iPhone 4S på PMR.

Finns med 
följande operatörer:

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

menymeny
Julinspirerad

RING OCH BOKA 
BORD 0451-890 04
0451 - 890 04  |  www.statt.se

Serveras från 5 december.

Förrätter
Hummersoppa med cognacsgrädde.

Kantarellrisotto med rostad prosciutto.

Varmrätter
Kryddbakad oxfi lé, ädelostpotatis, björnbär- och kanelsky.

Torsk bakad med russin och fl äsk, grönkålspesto,
kardemummapotatis.

Efterrätter
Pepparkakscheesecake med lingoncaramel.

Pannacotta smaksatt med saffran och fi kon.

2 rätter 350:-/person, 3 rätter 400:-/person

Julklappstips!
– köp ett presentkort 
fyllt med upplevelse

För beställning
0451-890 00, info@statt.se 

Läs mer om våra paket på
www.gepefek.se

www.gepefek.se

Spa-weekend på Statt, i samarbete med
HälsoOasen – avslappning, mys, belöning!

Skånes Djurparkspaket på Frostavallen
– se när björnungarna går ur idet på våren!

Möt våren vid havet! En weekend på Hanöhus 
med utfl ykt till Hanö, golfrunda eller äventyr!

❇

❇

❇

www.sisterpetras.se  |  073-1821889  |  Ängdalavägen

JUST NU! 20% RABATT
på valfri behandling.
Gäller t.o.m 31/12

Behandling med
IPL & YAG-laser
M22 är vårt senaste
tillskott för behandling 
av åldrad eller solskadad 
hud samt hårborttagning.

God Jul önskar
Petra Andersson

Leg. Sjuksköterska

Nu har SISTER PETRÁ S fl yttat till
GYM1s nybyggda lokaler på Ängdalavägen. 
Kom in och boka din behandling nu och ta 
del av våra nya erbjudanden!

Sister Petrás

Akupunktur  |  Blodtrycksmätning  |  Spray Tanning

Hårborttagning  |  Pigmentfl äckar  |  Brustna blodkärl  |  Kärl på benen

Restylane är en naturlig skönhetsprodukt 
som inte påverkar ansiktsuttrycken eller 
ansiktsrörelserna. Mer än 10 miljoner 
behandlingar med Restylane har utförts 
över hela världen.
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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: 
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

Vi inom IFK 
Hässleholm vill 
t i l l s a m m a n s 
med bygdens 
f o t b o l l s k l u b b a r 
utveckla fotbollen 

och ge våra egna spelare såväl som grannklubbarnas  
spelare en möjlighet att utvecklas under en 
professionell ledning.
Grunden för detta arbete har Bosse Nilsson och 
Björn Andersson lagt tillsammans med våra andra 
duktiga ledare. Bosse har som bekant lagt grunden 
till Helsingborgs IF:s framgångar med SM-guld 
2011 och Jens Fjellström har i TV gång på gång 
påpekat attBosses mod att släppa in unga spelare 
varit viktigt för HIF:s framgångar.
Björnhar en lång karriär bakom sig med VM-spel 
och proffsspel i Bayern München, en klubb som 
han alltjämtär anställd av som talangscout, vilket 
medför resor i hela världen.
Björn och Bosse har redan kört igång 
talangträningarna och talangfulla pojkar från bland 
annat Lönsboda, Klippan och Hässleholms IF har 

drillats av de rutinerade herrarna.
Inriktningen ligger på ungdomar som har 
talang och ambition att träna, spela, utbildas 
och som förhoppningsvis skall leda till spel i 
elitsammanhang.
Vi ser ingen anledning att talangfulla spelare 
skall behöva åka  exempelvis till Mjällby eller  
Helsingborg för att träna 4-5 dagar per vecka, när vi 
kan erbjuda högkvalitativ träning och vägledning i 
IFK Hässleholm.
Vi inser att ett fungerande samarbete med våra 
grannklubbar är förutsättning för att detta skall 
lyckas och att det skall bygga på förtroende där vi 
tillsammans kan bli vinnare.
Vi tror bestämt på att om vi skall få igång fotbollen 
igen i vårt område så måste det bygga på att vi 
måste våga framhålla våra talanger och ge dessa 
bästa möjligheter att utvecklas då detta även ger en 
bredd som kan skapa nya talanger. Det är oerhört 
viktigt att framhålla att bredd skapar topp och 
tvärtom.
Kan vi tillsammans få ett Superettan-lag i 
Hässleholm så kommer det med automatik att ge 

ringar på vattnet. Fotbollen kommer i centrum på 
ett helt annat vis än det gör idag. Uppmärksamheten 
från media är idag något helt annat än när vi senast 
var  uppe i näst högsta serien. Det kommer att 
ge fotbollen en helt annan status i området  som 
kommer alla klubbar till del.
Till sist så vill jag nämna att lyckas vi med detta 
så kommer vi också att få en fotbollsarena som 
är värt namnet och som man längtar att få spela 
fotboll på. Detta skall förhoppningsvis vara ett 
första steg för våra talanger att springa ut på för 
att sedan förhoppningsvis komma vidare i Sverige 
eller varför inte  ut i 
Europa.
Som ni vet har det 
hänt förr; Tobias 
Linderoth, Jon 
Jönsson, Andreas 
Dahl...

MATS FLINCK, 
ordförande

Bayern-Björn och HIF-Bosse
tränar bygdens talanger
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Grattis till
SM-guld o "bäst i Allsvenskan"

NOVEMBER-KLIPP 
PÅ NYA BILAR!

13 st BMW 320d Sedan Efficient Dynamics Edition, 6 st BMW 320d Sedan, 1 st BMW 316d Sedan 

2 st BMW X1 sDrive20d Efficient Dynamics Edition och 2 st  BMW X1 sDrive20d

 till priser du inte trodde var möjliga. Men snabba dig - först till kvarn gäller...

NOVEMBER-KLIPP 
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13 st BMW 320d Sedan Efficient Dynamics Edition, 

6 st BMW 320d Sedan, 

1 st BMW 316d Sedan 

2 st BMW X1 sDrive20d Efficient Dynamics Edition 

och 2 st  BMW X1 sDrive20d 

till priser du inte trodde var möjliga. 

Men snabba dig - först till kvarn gäller...

Autopartner i Kristianstad • Sävvägen 2
Telefon Thomas 044-20 39 43, Jimmy 044-20 39 44, 

Kim 044-20 39 45
Öppettider: Vardagar 10-18 • Lördagar 11-14

AutoPartner

NOVEMBER-KLIPP 
PÅ NYA BILAR!

13 st BMW 320d Sedan Efficient Dynamics Edition, 6 st BMW 320d Sedan, 1 st BMW 316d Sedan 

2 st BMW X1 sDrive20d Efficient Dynamics Edition och 2 st  BMW X1 sDrive20d

 till priser du inte trodde var möjliga. Men snabba dig - först till kvarn gäller...

Läs mer på www.autopartner.nu
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Varje gång du köper ett ”From Soldier to Soldier”-smycke
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briljanter.

Design Claus Scheelke 

Varje gång du köper ett ”From Soldier to Soldier”-smycke
skänker Aagaard 100 SEK till förbundet Fredsbaskrarna - Sverige.

795:-
Svart och beige

995:-
Grå

Finns även i 

manchettknappar 

och halsband!

795:-
Herrmodell

Finns även i

manchettknappar

och halsband!

995:-
Dammodell

Svensk mästare, svensk cupmästare, 
svensk supercupmästare – och så 
utsedd till Allsvenskas bäste spelare: 
MAY MAHLANGU, Helsingborgs 
IF.
IFK vill naturligtvis gratta suveränen 
och eleganten May som startade 
sin svenska karriär i just IFK 
Hässleholm.
May kommer från fotbollsakademin 
Stars of Africa i Johannesburg 
och spelade en säsong med IFK 
innan fotbollskarriären fortsatte i 
allsvenska HIF och när HIF sålde 
Marcus Lantz till Landskrona BoIS 
så fick May en ordinarie plats på 
innermittfältet bredvid Ardian Gashi 
– och det är de här två herrarna som 
är största anledningen till de rödblås 
suveränitet 2011.
May är unik med sin arbetskapacitet 
och det råder inget tvivel om att May 
är hemmafansens favorit nummer 
ett. När May, som jobbar över hela 
planen, är nere och hämtar boll i eget 
straffområde hörs ett förväntansfullt 
sus på Olympia, då sätter den litte 
snabbe sydafrikanen fart och sedan 
kan det bli en solorusch över hela 
planen, ofta kryddat med ett par 
väggpassningar.
Grattis.

...och sedan dansade han inför tusentals 
fans nere vid Kärnan.

May jublar efter sitt fantastiska mål mot IFK Göteborg.

får SM-guld av Lars-Åke Lagrell

May med SM-bucklan, här tillsammans med 
Pär Hansson och Erik Edman
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Calle Lindell, 20-årig lovande målvakt, stannar i IFK.
Calle, som tvingades till ett två månaders långt 
uppehåll i somras på grund av hjärtproblem, 
har uppmärksammats av klubbar högre upp i 
seriesystemet och har också hunnit med ett provspel 
med Kristianstads FF.
- Jag har bestämt mig för att stanna i IFK och jag 
kommer aldrig att lämna utan att IFK får ersättning, 
säger Calle – oerhört roligt att höra för IFK-ledningen. 
Även reservkeepern Tobias Carlsson blir kvar i IFK, 
han har gällande kontrakt.
När det gäller backlingen så har IFK välbeställt, 

speciellt när det gäller mittbackar, förutom  rutinerade  
Bobby Alm Nilsson och Johan Waldemarsson så finns 
det en kvartett unga mittbackar: Linus Karlsson, 20 
år,   Linus Svensson, 18 år,  Ekrem Dibrani, 17, - och 
så nye Niklas Jönsson, också 17 år, Hästveda-son som 
närmast kommer från Mjällby.
IFK har också välbeställt framåt, långtidsskadade 
Diego Delgado kommer tillbaka efter korsbandsskada 
och det är väl egentligen bara Filip Thurn som aviserast 
att lämna, här är det superettanklubben Öster som 
erbjudit kontrakt. Filip bestämmer sig i månadsskiftet.

Calle Lindell stannar 

Mattias Andersson, Linus Karlsson och Johan Birgersson
Kristian Eriksson

Tobias Carlsson Daniel Engel Filip Thurn

Johan Waldemarsson

Tre unga mittbackar, fr.v. Ekrem Dibrani, Niklas Jönsson och Linus Svensson.Calle Lindell
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Mats Hansson, 46, driver en färgaffär i Häss-
leholm och en i Malmö, sysselsätter ett helt 
fotbollslag personer i sina företag, omsätter i 
år runt 35 miljoner kronor och sponsrar sedan 
några år IFK Hässleholm.
Aktivt har han spelat fotboll i olika lag i både 
Knislinge, Ignaberga, Vankiva, Bulltofta och i 
Korpen.
Numera, när han fått mer och mer att göra i sin 
yrkesroll, nöjer han sig med att titta på vissa 
matcher med IFK Hässleholm och med Malmö 
FF. Mats tillhör nätverket kring IFK, men han 
sponsrar inte längre MFF.

GUMLÖSA
- Däremot har vi sex stolar på 
fotbollsarenan där nere. Det är 
bra, när man träffar affärsbe-
kanta på arbetssidan, förklarar 
Mats Hansson, som är född i 
Malmö, uppväxt vid Gumlösa, 
åter har både bott och jobbat i 
Malmö - men numera är bofast 
i Vankiva.
Åren 1986-1998, då han bodde 
i Malmö för andra gången, ar-
betade Mats i en färghandel, 
innan han startade det egna fö-
retaget Hässleholms Färg och 
Miljö AB 1998.

MALMÖ
År 2005 köpte Hansson in en 
färghandel i Malmö - och se-
dan dess delar han sina arbets-
veckor mellan Hässleholm och 
Malmö.
- Jag har väldigt bra och duktig 
personal på båda ställena, försäkrar Mats Hans-
son, när vi sitter och pratar på hans kontor vid 
Kristianstadsvägen i Hässleholm, där Franklins 
konditori, med prägel av 1950-talet, tidigare 
fanns.
- Det gäller att kunna lita på sina anställda till 
hundra procent. Jag kan verkligen det. De är duk-
tiga säljare.
Det går bra för rörelsen i både Hässleholm och 
Malmö. Omsättningen ökar.

FRUKOST
På båda ställena är hantverkarna mycket viktiga 
kunder. Därför öppnar man varje vardagsmorgon 
redan före klockan sju. Målarna kommer in och 
hämtar färg och annat som tidigare har beställts. 

Dessutom "plockar" olika hantverkare sådana 
saker som de behöver direkt eller om någon dag.
Varje fredagsmorgon är det frukost på Färg och 
Miljö, i Göinge Bils tidigare lokaler vid Kristi-
anstadsvägen.
Inför julen ordnas en särskild frukost för före-
tagskunder. Dessutom finns det andra trivselak-
tiviteter under året.
- Färg och Miljö håller på att bli en central och 
en uppsamlingsplats för 25-30 hantverkare, för-
klarar en nöjd Mats Hansson. Det är precis så 
det ska vara. Vi knyts då så att säga lite närmare 
varandra.
- Det händer också, att målare kommer hit och 

sätter sig, när de äter sin lunchmat. Då går det att 
komplettera med varor, ställa frågor, prata med 
kolleger och så vidare.

TAPETER
Färg och tapeter är viktiga delar i Hanssons buti-
ker. "Golv" kommer nu mer och mer. Kakel samt 
allehanda tillbehör går också bra. Hela tiden sker 
både utveckling och förändring.
I affären i Hässleholm hjälper Mariann Möller 
många kunder att välja tapeter. När kunderna 
kommer in och börjar titta bland allt det som 
finns, blir många av dem smått villrådiga. Då gri-
per Mariann in. Hon är en av fyra i Hässleholm.
Ibland åker hon också hem till kunder, för att på 
plats närmare titta efter, vad som behövs - och 

vad som kanske inte passar just där, då.
- Detta är en service som ökar, berättar Mats. 
När målaren eller målarna kommer till bostaden 
och ska göra jobbet, måste allt annat vara klart. 
Tapeterna vara valda. Golven bestämda. Och så 
vidare.
Nu kommer - faktiskt - heltäckningsmattor till-
baka, i viss mån, men nu förekommer de oftare 
som "mönster"; kanske i ett halvt rum eller så.
Det håller även på att förändras när det gäller 
fondväggar och mönster. Nu ska det åter vara 
mönster på fler väggar...

ROT
Alla tv-program om hus, hem och heminredning 

ökar givetvis försäljningen av 
färg, tapeter, golv, kakel och 
liknande. ROT-avdraget hjäl-
per också till att sätta fart på 
branschen. Särskilt något äldre 
kunder utnyttjar ROT. Yngre 
jobbar mer på egen hand.
- När det går bra för de lokala 
måleriföretagen, får vi också 
mer att göra här, säger ägaren, 
som upplevt en stark utveck-
ling under de tre senaste åren 
och som nu säger, att det trots 
allt tal om kris, fortfarande 
målas, renoveras byggs om 
och byggs nytt på många håll 
i bygden.

JULI
Juni, juli och augusti är hög-
säsong för det egna målandet. 
Även då säljs det mycket. 
Många privatpersoner köper 

sommartid in färg och annat. Även yrkesmålarna 
är i princip nästan i full gång även sommartid, nu-
mera. Till och med i juli håller Mats o Co numera 
morgonöppet för yrkesmålarna.
Han pratar mycket om service och kompetens 
som orsaker till framgången. Kvalitet är ett an-
nat nyckelord.
Mats Hansson tycker, att det är viktigt att ge stöd 
åt den lokala idrotten. Han tror, att IFK Hässle-
holm tar hem serien under 2012.
- Vi behöver ha ett bra fotbollslag i stan, menar 
Mats, som år efter år har expanderat med sin fir-
ma i Göinge Bils tidigare fastighet i Hässleholm.

BERTI NILSSON
Norra Skåne 

Mats, 46 Färgstark
Färghandlare
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Lokal - Personlig
www.sparbankengoinge.se

 Farstorp Glimåkra Röke Vinslöv

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

Mariann Möller bland tapetrullarna

Färg & Miljö syns bra på IFK:s matchtröja
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Godtemplaregatan 1, GALLERIAN
0451-417 24
BROTHERS.SE

TRÖJA 
799KR

TRÖJA 
995KR

TRÖJA 
599KR

TRÖJOR
499KR

Vi finns till för 
dig och din 
förening…

... därför är vi 
stolt sponsor till 
IFK Hässleholm 

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]



Den 25 oktober åkte jag ner till Sydaf-
rika med Bo Nilsson och Hans Pehrs-
son som båda är aktiva i IFK Hässle-
holm.  Jag åkte ner till akademin som 
våra sydafrikanska lagkamrater kom-
mer ifrån, nämligen Stars of Africa 

Academy.  Där skulle jag bo och träna med dem i 3 veckor. 
Direkt när jag kom till akademin kom alla fram till mig och hälsade  
precis som vi känt varann hela livet. Det var en underbar känsla. 
Du kände dig som en i gänget. Och de skakade hand på ett mycket 
speciellt sätt jag aldrig gjort innan. 
Träningarna var i stort sett samma, förutom uppvärmningen. Upp-
värmningen bestod av dans och rytm. Och mina danssteg och rytm 
är inte bra. Och de gjorde kombinationer som jag ännu inte förstår 
hur de gör.  Ayanda och Andile, som kommer från akademin, har 
visat en del av uppvärmningen de gjort på vissa träningar ifjol. Men 
detta var mycket svårare.  De hade mycket spel i träningarna. I spe-
len var det också målvakter. De ville ha det så matchlikt som möjligt 
och det gillar jag.
Hela resan var tuff, en utmaning.  Varje dag nya utmaningar. Maten 
de hade var en stor skillnad från Sveriges mat. Träning 05.00 var 
jag inte van vid. Jag gick upp 04.10. Du fick även diska själv. Du 
behövde tvätta alla dina kläder för hand i en skål med vatten och 
lite tvättmedel. 
Jag bodde på ett rum med 11 andra spelare från akademin. Vi sov 
i våningssängar. De hade i uppgift att hålla rent på sina rum . De 
hade olika scheman när de skulle städa rummet och övriga delar av 
akademin som till exempel toaletten. De bor på denna akademi hela 
året. Sedan åker de hem i några veckor till sin familj innan nästa 
säsong startar igen.
Spelarna och tränarna har tagit hand om mig hela tiden. De har varit 
guld värda för mig. Spelarna släppte in mig i gruppen direkt och de 
hade mycket frågor om Sverige. Deras mål är att komma till Eu-

ropa. Det är det de kämpar för. De hälsade alltid på en och skakade 
hand. Om man behövde något, fixade de det. De var alla som mina 
bästa vänner. Och de var också mycket bra och tekniska spelare. 
Resan jag gjort har varit väldigt tuff. Att komma från en miljö där 
jag aldrig behövt tvätta för hand, jag har fått mat jag gillar, jag har 
haft min familj nära mig och jag har kunnat ha ett privat liv. Allt 
detta ändrades när jag kom ner. Och träningarna var mycket hårda. 
Man är ganska trött när man vaknar av klockan 04.10. Hela min var-
dag förändrades. Jag levde för fotbollen. Fotbollen var allt jag hade.  
Och det är många av spelarna som har valt att satsa på fotbollen 
bara. De har slutat studera och tar ett livsavgörande beslut att satsa 
på fotbollen. Om de inte lyckas kommer de få kämpa hela livet. De 
kommer få leva på minimibelopp hela livet. De tar ett beslut som 
18-åring och det är sorgligt. Men det är kanske det som leder till 
framgångar. 
Resan har förändrat hela mig. Jag kommer att uppskatta livet i Sve-
rige på ett helt annat sätt. Vi har det jättebra, fast vi inte vet om 
det.  Mina nya kompiasar kämpar för att få ett par skor. Många av 
spelarna i akademin har begagnade skor som inte ens är deras egen 
storlek. Men de är glada för skorna de har. Vissa spelarna har inte 
ens ett par skor.  Jag behöver aldrig oroa mig för att aldrig Ha ett 
par skor.
Jag har något som ingen annan har. Jag har fått en erfarenhet som 
alla borde uppleva. En resa som kommer förändra mångas liv. Inte 
bara mitt. Du kommer uppskatta din egen vardag och livet runt din 
vardag. Du har det bra, fast du inte vet om det.  Jag är mycket glad 
att jag fick denna chans och jag ång-
rar inte en sekund av resan. Den har 
varit de 3 tuffaste veckorna i mitt 
liv, men det har det varit värt för att 
träffa denna underbara akademi med 
alla dessa fantastiska personer.
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Resan som förändrade mig

André Bengtsson, 18 år, har besökt IFK:s samar-
betsparnter i Sydafrika, ”Stars of Africa” under tre 
veckor. André har bott och tränat med akademin och 
här kan ni läsa Andrés reserapport. Stars of Afrika 
har fostrat May Mahlangu, Surprise, Ayanda Nkili, 
Tokelo ”Tike” Rantie, Andile Xaba, Chadley och 
Sandile.

André hade med sig fotbollskor till Akademin

Fr v Musa Ndlovu, André, Tlotlo Leepile.



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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Oskar Olsson tidigare 
i IFK, har fått ett rejält 
grepp om Tikis tröja.

2011
Eskilsminne-IFK 1-4 (0-1)
Mål: Tokelo Rantie 2, Filip Thurn, Bobby Alm Nilsson (straff)
IFK inledde seriespelet 2011 med ett drömmål av Filip Thurn 
från 30 meter. Sydafrikanske skyttekungen Tokelo ”Tiki” Ran-
tie presenterade sig med två underbara mål.

IFK-Åstorp 5-1 (3-0)
Mål: Tokelo Rantie, Bobby Alm Nilsson, Filip Thurn, Johan 
Birgersson, Islam Mirée
Redan efter 5 minuter presenterade sig Rantie för hemmapubli-
ken och sedan blev han nerdragen och straffen slog Bobby Alm 
Nilsson i mål och sedan rullade bollarna in efterhand.

IFK-Höganäs 2-0 (2-0)
Mål: Filip Thurn, Victor Bergström
En säker seger mot ett tippat topplag,  Höganäs fick straff och 
Calle Lindell frilägesutvisas, Tobias Karlsson avlöste i mål – 
och räddade straffen.

Fjärås-IFK 1-2 ( - )
Mål: Filip Thurn, Ayanda Nkili
Med en underbar volley i bortre krysset gav Filip Thurn IFK 
ledningen och efter en för målvakten Tobias Carlsson otagbar 
kvittering från nordhallänningarna så blev det Ayanda Nkili 
förunnat att bli matchhjälte.

IFK-Stafsinge 4-1
Mål: Tokelo Rantie 2, Filip Thurn, Bobby Alm Nilsson
Återigen underbart samspel mellan radarparet Rantie och 
Thurn och återigen var det Rantie som fixade straffen och 
återigen var det Alm Nilsson som satte stramaren

Markaryd-IFK 0-8
Mål: Filip Thurn 3, Kristian Eriksson 2, Tokelo Rantie, Ayanda 
Nkili, Andile Xaba 
Filip Thurn show, först dribblade Fille fyra-fem man innan 
han serverade Krille Eriksson – och sedan gjorde han ett äkta 
hattrick på egen hand.

IFK-Påarp 1-0 (1-0)
Mål: Mattias Andersson
IFK var nära drömstart när Diego Delgado sprintade sig fri 
redan efter 40 sekunder, men målvakten räddade och sedan 
dröjde det till slutet av halvleken innan Mattias Andersson 
kunde nicka in segermålet.

Hässleholms IF-IFK 1-1 (0-1)
Mål: Ayanda Nkili
Första derbyt på 25 år, storpublik, 3.000 åskådare, IFK ledde 
men efter 94 minuter kom kvitteringen, oerhört snöpligt. IFK 
tog ledningen på ett otroligt vackert mål av Ayanda Nkili i 
första halvlek och det bud på många fler, Tokelo Rantie sköt i 
ribban, när ”di gröne” inte hängde med drog dom sydafrikanen 
i tröjan, man hängde i tröjan tills ”Tiki” föll.

IFK-Vinberg 3-3 (2-1)
Mål: Tokelo Rantie 2, Joel Svensson
Ännu ett onödigt poängtapp efter att ha varit i ledningen tre 
gånger, 3-3 kom åter i slutminuterna, det återstod 2 minuter. 
Rantie gjorde de två första målen och säsongsdebuterande Joel 
Svensson gjorde 3-2. Vinberg var det bästa lag IFK hittills 
mött.

Älmhult-IFK 1-2 (1-1)
Mål: André Bengtsson, Joel Svensson
En tuff match på Älmekulla, IFK radade upp målchanser men 
det dröjde innan André Bengtsson snyggt kunde bredsida in 1-0 
för de gule. Tvåan kom också, men dömdes bort och istället 
kvitterade Älmhult. Segermålet kom när några minuter återstod 
och det var Joel Svensson som nickade in segermålet.

Laholm-IFK 0-1
Mål: Kristian Eriksson
IFK kom till Laholm med många reserver (skador) och efter 
5 minuter skadades även Victor Bergström, ”Walde” ner som 
mittback och efter en fin kämpainsats stod vann IFK. Junio-
rerna Måns Holmqvist och Filip Ranmo gjorde seriedebut.

Bobby Alm Nilsson och Victor Bergström



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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Martin Nilsson grppar Tokelo ”Tike” Ranties tröja.

Linus Svensson

Filip Thurn och Johan Waldemarsson

Jakab Lang

Alexander Björnlund

IFK-Laholm 3-1 (2-1)
Mål: Tokelo Rantie, André Bengtsson, Bobby Alm Nilsson
”Tiki” gjorde första målet och sedan spelade han fram 17-årige 
André Bengtsson som placerade bollen i krysset, vackert, hans 
andra mål på två matcher. En stark avslutning på vårsäsongen 
efter att en del sjukdomar grasserat.

IFK-Hässleholms IF 3-1 (0-1)
Mål: Bobby Alm Nilsson, Filip Thurn, Islam Mirée
Efter en bedrövlig första halvlek kom IFK ut som ett nytt lag 
och det var Bobby Alm Nilsson som med en drömträff kvitte-
rade med en frispark, sedan minns man Filip Thurns drömträff 
ur liten vinkel och inhopparen Islam Mirée var iskall när han 
inne i straffområdet fastställde slutresultatet.
IFK spelade utan sydafrikaner.

Påarp-IFK 0-3
Mål: André Bengtsson, Filip Thurn, Daniel Engel
IFK kom till spela utan sina mittbackar Victor Bergstrom och 
Bobby Alm Nilsson, som båda var avstängda. André Bengtsson 
gjorde första och fixade straffen till andra målet.

IFK-Älmhult 0-4
Bara att gratta gamle IFK-aren Simon Sjöfors, tränare i 
Älmhult, vars lag åsamkade IFK dess första förlust. Smålän-
ningarna gjorde 0-1 på frispark efter en jätteonödig hands. När 
IFK gick ner på trebackslinje kontrade Älmhult sönder IFK och 
kunde gjort ytterligare mål.

Vinberg-IFK 1-4
Mål: Daniel Engel 2, Johan Birgersson, Filip Thurn
Efter en otrolig kämpainsats betvingade IFK hallänningarna, 
det var Daniel Engel som visade vägen med både 0-1 och 0-2.

IFK-Markaryd 7-2 (3-1)
Mål: Filip Thurn 2, Islam Mirée 2, Daniel Engel, Johan Bir-
gersson, Bobby Alm Nilsson
Återigen målkalas i derbyt mot Markaryd, Fille Thurn dund-
rade in en frispark, Engel gjorde andra målet innan Christoffer 
Olsson, i fjol i IFK, reducerade. I andra räddade Tobias Carls-
son en straff och efter det öste IFK på med ytterligare fyra mål.

Stafsinge-IFK 1-1 (0-1)
Mål: Mattias Andersson
Efter en jättebra första halvlek och ledning tog Stafsinge över 
på konstgräset i Ullared, dit matchen flyttats p.g.a. en regntung 
plan i Stafsinge och IFK tappade viktiga poäng.

IFK-Fjärås 4-0 (2-0)
Mål: Leonard Jacobs 2, Kristian Eriksson, självmål
Två mål av unge sydafrikanen Leonard ”Chadley” Jacobs, 
som kom till Sverige för träning, men när uppehållstillstånden 
dröjde för ”vårafrikanerna” gjorde "Chadley" succé.

Höganäs-IFK 2-1 (0-1)
Mål: Johan Waldemarsson
Efter drömstart med mål av ”Walde” redan efter tre minuter 
såg IFK ut att koppla greppet eftersom Eskilsminne förlorade. 
Men, i matchens sista minut kvitterade Höganäs efter ett av 
många långa inkast och när IFK försökte lyfta fram för ett 
segermål så kontrade HBK in segermålet.

Åstorp-IFK 0-6 (0-5)
Mål: Dauda Kanu 3, Alexander Björnlund 2, André Bengtsson
I Sierra Leones landslag är han anfallsreserv bakom AIK-
Banguras och här presenterade han sig med en underbar chipp 
efter 5 minuter, varefter han elegant spelade fram André 
Bengtsson till tvåan, sedan avslutade han med 6-0 kanonhårt i 
krysset. Calle Lindell tillbaka i IFK-målet efter hjärtproblem.

IFK-Eskilsminne 1-2 (1-1)
Mål: Bobby Alm Nilsson
Efter att Johan Waldemarsson varit nära nicka in 1-0 efter 3 
minuter var det Eskilsminne som efter 10 min tog ledningen, 
tyvärr efter solklar offside. Bobby Alm Nilsson nickade in kvit-
teringen, men i andra halvlek avgjorde helsingborgarna och det 
var bara att gratta de gulblårandiga.
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BW90-IFK 1-3
Mål: Joel Svensson, Ayanda Nkili, Filip Thurn
Efter en tuff start av mellanskåningarna kom IFK tillbaka och sedan var det aldrig nåt 
snack om saken

IFK-BW90 3-1 (0-1)
Mål: Dauda Kanu, Islam Mirée, Joel Svensson
Trots att ex-IFK-aren Burim Rexhepi gav gästerna ledningen redan efter 3 minuter så 
kunde IFK vinna även andra kvalmatchen med 3-1. Speciellt minns man Dauda Kanus 
balansakt á la Kurre Hamrin 1958.

IFK-Nike 4-2 (2-1)
Mål: Leonard Jacobs, Dauda Kanu, Filip Thurn, Mattias Andersson
IFK tvingades spela hemma borta, ingen spelduglig plan i Hässleholm, matchsn spelades 
i Bjärnum på en mycket bra naturgräsplan. IFK bjöd på 0-1, men i slutet av första halvlek 
gjorde de gulsvarta två snabba mål. I andra halvlek stack Nike upp i ett anfall och fick 
straff, 2-2. Filip Thurn kom in och gjorde 3-2 och i slutskedet nickade Mattias Andersson 
in 4-2.

Nike-IFK 5-1 (4-0)
Mål: Islam Mirée
Nike gjorde fyra snabba mål på konstgräset, i andra halvlek tog IFK över och berövades 
en solklar straff,  trots detta blev det en reducerade till 1-4, men så tappade man bollen på 
mittplan och Nike lyfte in 5-1 från 40 meter.

KVALET

A-lag Herrar serie/kval (totalt)

Filip Thurn  25/15 29/17
Daniel Engel  25/4 32/5
Johan Birgersson  25/3 31/6
Victor Bergström  25/1 30/2
Tobias Carlsson  25/0 31/0
Alexander Björnlund  24/2 28/6
Johan Waldemarsson  23/1 28/1
Islam Mireé  22/6 28/10
Kristian Eriksson  22/4 26/5
Joel Svensson  22/4 26/4
Linus Karlsson   22/0 28/1
Bobby Alm Nilsson  21/7 22/7
Mattias Andersson   21/3 26/4
Carl Lindell  21/0 25/0
André Bengtsson  20/4 26/5
Andile Xaba  16/1 20/3
Ayanda Nkili  14/4 16/5
Tokelo Rantie   12/9 15/10
Jakob Lang  12/0 18/0
Linus Svensson  11/0 14/0
Chadley Jacobs  8/3 8/3
Diego Delgado  7/0 13/1
Dauda Kanu  6/5 6/5
Sandile Hadebe  5/0 6/0
Linus Carlsson  4/0 8/0
Måns Holmqvist  4/0 6/0
Benny Johansson  4/0 4/0
Filip Ranmo  2/0 2/0
Oscar Eriksson  1/0 3/0
Jonathan Nilsson  1/0
Kristoffer Blom  1/0
Ante Nilsson  1/0

Victor Bergström i kval-
matchen mot Nike.

Hörna, Johan Birgersson 
och Johan Waldemarsson 
hålls hårt i armarna.

Svenska Cupen
IFK Hässleholm – Ljungby IF 3-3 (4-3)
Målen: Filip Thurn , Mattias Andersson, André 
Bengtsson, Alexander Björnlund

IFK Hässleholm – Östers IF 1-5
Målen: Alexander Björnlund

DM
IFK Hässleholm – BK Landora 12-0 
Målen: Linus Karlsson. Daniel Engel,Diego 
Delgado, Johan Birgersson, Islam Mireé 3
Ayanda Nkili, Filip Thurn. Alexander Björnlund, 
Andile Xaba, Tokelo Rantie

Ängelholms FF – IFK Hässleholm 0-3
Målen:Islam Mireé, Andile Xaba, Alexander 
Björnlund

IFK Hässleholm – Höllvikens GIF 2-0
Målen: Victor Bergström, Johan Birgersson

Torns IF – IFK Hässleholm 0-1
Målen: Johan Birgersson

Kristianstads FF – IFK Hässleholm 4-1
Målen: Kristian Eriksson

Slut i Lomma, Mattias Andersson deppar.
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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

Ta kontakt med Din Sydvedare för information.
Distrikt Hässleholm • Distrikt Älmhult
Vx: 010-46 38 000

Gallring är friskvård för skogen!

                        NORDÉNs   (logo)
              ELON (logo)     AudioVideo(logo)
           TYRINGE                                  HÖÖR
Municipalgatan 13, utmed väg 21       Marknadsvägen 2, vid City Gross
tel 0451-57780                                   tel 0411-27484
öppet: vard 9-18 lörd 10-13               öppet: vard 10-18 lörd  10-14         
VITVAROR - HEMELEKTRONIK - VÄRMEPUMPAR
        INSTALLATION OCH SERVICE

TYRINGE HÖÖR

Municipalgatan 13, utmed väg 21.
Tel 0451-57780

Öppet: vard 9-18 lörd 10-13

VITVAROR - HEMELEKTRONIK - VÄRMEPUMPAR
        INSTALLATION OCH SERVICE

Marknadsvägen 2, vid City Gross
Tel 0411-27484

Öppet: vard 10-18 lörd  10-14
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Jo, det måste vara en av de klaraste straffarna som utde-
lades 2011.
Titta på bilderna, Tokelo ”Tike” Rantie, gepardsnabb syda-
frikan, fintar Höganäs målvakt och skall bara runda denne 
och lägga in bollen – då greppar målvakten helt enkelt 
foten – och domaren som står bra till behöver inte fundera 
länge om vilket domslut som skall utdömas.
Straffen satte Filip Thurn i mål.
”Tike” spelade hela våren i IFK och blev omgående pu-

blikfavorit och många klubbar från högre serier kom till 
Österås.
”Tike” åkte emellertid hem till Johannesburg och fick kon-
trakt med Orlando Pirates där han avgjort ett par ligamat-
cher i högsta serien.
Trots att han tjänar stora pengar i hemlandet längtar Tokelo 
tillbaka till Hässleholm och Sverige och i slutet av mars är 
utlåningstiden över och han är åter IFK:s spelare.

STRAFF!

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

Besöksadress: Röingegatan 38, Hässleholm

med 
bland annat
varumärkena

och



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

Byggnads- och Ventilationsplåtslageri

Tippbilar – kranbilar, Grävlastare,
Containrar, Paniktransporter, Budbilar

0451-846 50
Industrigatan 16

281 23 Hässleholm

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

Betald annonsplats!
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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

GYNNA VÅRA ANNONSÖRER!

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

Gamla Skoglösavägen 9814, 291 93 Önnestad

Målfirande, Tiki putsar Bobby Alm Nilssons skor.
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TEL. 0451 - 122 09TEL. 0451 - 122 09

BEACHFOTBOLL
IFK - NORGE 3-2

Hässleholm ställde åter upp med ett stadslag 
i beachfotbollen, precis som förra säsongen 
med en blandning av gammalt och nytt.
Benny Johansson och Christer Andersson 
från allsvenska kvallaget 1993, den senaree 

bildade radarpar med en annan skyttekung, 
Tokelo  ”Tike” Rantie.
I inledningsmatchen slog man Norges 
landslag – och till slut stod IFK som segrare i 
hela turneringen.

Bakre raden fr.v.: Lagledaren Martin Ingvarsson, Ayanda Nkili, Lars-Olof "Loffe" Persson, 
Saki Ganzis, Tokelo Rantie, Daniel Engel. Främre raden fr.v. Per-Ola Knutsson, Benny 
Johansson, Christerr Andersson, materialaren Håkan Nyman, Tobias Carlsson.

ÅHUSSTRAND
SEASIDE HOTEL & CONFERENCE FACILITY

KOM TILL ÅHUS, “THE HOME OF ABSOLUT”. 
    UPPLEV EN SHOWKVÄLL MED VÅR BERÖMDA

BETRAKTELSE OM FENOMENET

SHOWDATUM VÅREN 2012:
LÖRDAGARNA 14, 28 JAN,
11 FEB, 25 FEB, 10 MARS   
SAMT 24 MARS.

BOKNING & INFO:
044-28 93 00
www.ahusstrand.com
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S. Kringelvägen  Hässleholm
Tel. 0451- 468 40

Hjulinställningar  •  Balanseringar
Riktning av aluminiumfälgar  •  Service

Slapparklappar!
Ge bort en SPA-upplevelse i julklapp.

Ett sätt att visa omtanke.

Beställ presentkort direkt på hemsidan
 www.halsooasen.se

eller ring oss på 0451-234 53.

Upplev harmoni

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

Hlmvägen 28 i Vittsjö

0451-229 00
www.borgsvavgarner.se

ÖPPETTIDER

Mån-Tor: 08.00-16.00
Fre: 08.00-15.00

Stickgarner, 
plädar och 

filtar hittar du hos 
Borgs i Vittsjö!

Släp uthyres!

NÄR FICK LILLGRABBEN 
EN ROLL-UP SENAST?

FOLDRAR · BROSCHYRER · KATALOGER · SKYLTAR · DIGITALTRYCK · FOTO · WEB · TIDNINGAR  

DEKALER · VISITKORT · BLANKETTER · BREVPAPPER · KUVERT · AFFISCHER

STORUTSKRIFTER · BILSTRIPNING · VARIABELTRYCK · ROLL-UPS OCH MYCKET ANNAT

AMTRYCK & REKLAM

BÄCKHAGSVÄGEN 11 · 281 21 HÄSSLEHOLM · TEL 0451-38 49 50 | AM@AMTRYCK.SE | AMTRYCK.SE
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Tony Helm - ungdomsledare
Namn: Tony Helm
Yrke: Utbildningsledare på Yrkeshögskolan SYD
Föreningar som tränare:
Herrseniorer i Bjärnum, Hästveda och Strömsborg.    
Damseniorer i Vittsjö GIK
Tränarutbildning: UEFA A Diploma
Tränar: Cirka 35 st energiska och spralliga 9 
åringar i Pojkar födda  2002 som har otroligt roligt 
ihop. 
När: Vi tränar två ggr i veckan utomhus och en 
gång i veckan inomhus. 
Var: Vi tränar i Läredahallen på söndagar mellan 
15.30 – 17.00.

Därför är jag 
ungdomsledare:

Först och främst vill jag vara 
närvarande och engagerad 
i mina barns uppväxt och 

utveckling. Idrotten har gett mig så mycket 
i livet och jag vill dela med mig av mina 
erfarenheter och kunskaper. 
Att få vara en del av ett lag är fantastiskt. Alla 
människor som varit en del av en gemenskap 
i ett omklädningsrum, i en lagidrott, förstår 
vad jag pratar om. Ni andra har faktiskt missat 
något. . .

Glädjen att jobba med barn är att de är positiva, 
lättlärda och ärliga. Du får alltid en snabb och 
spontan respons. Det är otroligt stimulerande 
att se dem växa som individer, såväl på som 
utanför planen. De lär mig nya saker hela 
tiden och får mig att se livets händelser med 
”oförstörda” ögon. Lägg därtill alla trevliga 
möten med människorna runt laget: föräldrar, 
föreningsfolk, sponsorer, mor- 
och farföräldrar med flera.

IFK:s pojkar födda 2002 har 2 lag i seriespel 
utomhus och spelar en inomhusturnering i 
månaden under vintern. I sommar skall vi till 
Pinse Cup i Danmark.

Tony Helms P02:or spelade 
i Qpoolen för ett par 
veckor  sedan och här ser 
ni Axel Persson i mötet med 
Bromölla (bilden till vänster) 
och Hannes Erixsson i mötet 
med Helsingborgs IF (till 
höger).

2005-06
Fredrik Ahlgren
Magnus Jönsson
Alexander Söderberg

Magnus Johansson

2004
Daniel Segertun
Konstantin Gagzis
Quyen Huynh
Andreas BAX

2003
Magnus Olsson
Admir Culum
Johnny Dahlkvist
Johan Kroon
Sven Hoff

2002
Johan Holmberg
Johan Månsson
Stefan Holmberg
Tony Helm

2001
Göran Persson
Stefan Jansson

2000
Conny Olsson
Marcus Eriksson
Per Lantz
Peter Nilsson
Robin Engvall

1999
Mats Ernstsson
Patrick Lindström
Roger Rosberg
Jan Zenthio

1997-98
Patrik Rydell
Saki Gagzis

1996
Annika Nilsson
Thomas Eriksson
Percy Olsson

1995
Rikard Persson
Jan Melin
Göran Rolf
Kent Johannesson

P17
Affe Jönsson
Daniel Diethelm

Tränare/ledare i de olika åldersgrupperna
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NORRA SKÅNE OFFSET
     281 81 HÄSSLEHOLM

Vårt mål är att öka trycket

www.nso.se | Hässleholm
Norra Skåne Offset AB

Mats
0708 77 10 75

Thomas
0708 40 48 86

Vi hjälper dig med din trycksak!

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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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

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   2011
JUNIOR
Kristian An 18/2
Oscar Johannesson 18/1
Victor Paulsson 17/2
Ekrem Dibrani 17/0
Ante Nilsson 17/0
Danny Gunnarsson 16/4
Filip Ranmo 16/3
Kristoffer Blom 16/0
Robin Persson 16/0
Anton Pramberg 16/0
Linus Carlsson 14/0
Oscar Eriksson 12/6
Axel Harletun 12/0
Marcus Nilsson 12/0
André Bengtsson 10/6
Filip Klarinsson 10/2
Måns Holmqvist 10/0
Jonathan Nilsson 10/0
Rasmus Christiansson 9/1
Linus Svensson 8/0
Filip Appelkvist 6/0
Dennis Karlsson 4/1
Mihai Gal 4/0
August Nilsson 3/0
Love Nilsson 3/0
Anthony Ntumba 3/0
Sandile Hadebe 2/2
Edem Hetcheli 2/0
August Olsson 2/0
Julius Thornström 2/0
Alexander Björnlund 1/1
Chadley Jacobs 1/0
Jasmin Kudic 1/0

Juniorsuccé
i Mariedal Cup

IFK Hässleholm svarade för en 
kanoninsats i världens största 
inomhusturnering i fotboll.
IFK-juniorerna vann alla tre 
gruppspelen och mötte på vägen 
fram mot kvartsfinal bland annat 
IFK Göteborg, Elfsborg och IFK 
Värnamo.
Kvartsfinalen mot IFK Mariestad 
vanns med 4-1 och där gjorde 
turneringens skyttekung från 
Mariestad endast ett mål, han 
vann skytteligan på 29 mål.
I semifinalen mot allsvenska 
GAIS ledde IFK med 2-0 i 
halvtid, göteborgarna reducerade, 
kvitterade och tog ledningen 
innan Alexander Björnlund kunde 
kvittera och matchen avgjordes på 
straffar.

Det gick till sjunde straffomgången 
innan IFK missade och Gais 
kunde säkra en finalplats.
Hela IFK-laget gjorde en 
fantastisk insats och vann fritt 
deltagande för nästkommande 
år samt resecheck. IFK brukar 
deltaga i denna stora turnering 
och brukar prestera väldigt bra, så 
även detta år.
Juniorerna svarade också för en 
bra insats i juniorallsvenskan, 
som vanns av Helsingborgs IF. 
IFK-juniorena tog 18 poäng på 18 
matcher.
I pojkallsvenskan fick IFK ihop 
15 poäng på 16 matcher och 
placerade sig på sjätte plats. 
Vann gjorde Högaborgs BK före 
Trelleborgs FF.

Matcher/Mål   2011
P17
Anton Pramberg 16/1
Anton Lindström 15/1
Axel Harletun 15/0
Edem Hetcheli 14/6
August Olsson 14/2
Robin Persson 14/1
Filip Ranmo 13/13
August Nilsson 13/1
Filip Appelkvist 13/0
Philip Bengtsson 13/0
Mihai Gal 12/0
Love Nilsson 12/0
Ludwig Melin 10/2
Gustav Johannesson 9/1
Adam Carlson 9/0
Jasmin Kudic 8/0
Anthony Ntumba 8/0
Julius Thornström 8/0
Måns Holmqvist 6/3
Robin Svedberg Roth 6/0
J Hermansson Lundsberg 4/0
Linus Carlsson 3/1
Dennis Karlsson 3/1
Simon Gunnarsson 3/0
Simon Omari 3/0
Mert Yanev 3/0
Maron Zeidan 3/0
Robin Karlsson 2/0
Simon Olofsson 2/0
Joel Pettersson 2/0
Marcus Avander 1/0
Jacob Hultner 1/0
Dennis Magnusson 1/0
Adam Nilsson 1/0
Johan Olsson 1/0

Mariedal Cup, Ekrem Dibrani

Oscar Eriksson

Linus Carlsson

Gustav Johannesson nickduellerar med 
en Kristianstads-spelare

Philip Bengtsson
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www.em.com

EM HÄSSLEHOLM
Stjärneholmsvägen 10  Tel. 0451-74 54 10
Mån–Fre 10–18  Lör 10–15  Sön 12–16

EM VINSLÖV
Stora Torggatan 21  Tel. 044-850 50
Mån–Fre 9.30–18  Lör 10–14

Julfi nt hemma!
Beställ dina möbler senast 11 december för leverans före jul. 
Gäller stora delar av vårt sortiment. Välkommen att fråga oss!

SOFFA Chelsea
Tyg Michelin blågrå.
L 222 cm, B 100 cm. Finns även som fåtölj.

9.995:–

SOFFA Haag
Tyg Visby. 
L 266 cm, D 153 cm. 

6.995:–
KUDDE Dupion
50x50 cm. 
Finns i fl era färger.

249:–

RYAMATTA Berlin
133x190 cm. Finns i 
fl era färger och storlekar.

999:–
MATGRUPP Lodge & Stina
Matbord 190x95 cm.  
6 st stolar. Tyg Fausta denim.

11.995:–

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

Hos oss köper du

Vi är en Bygg & industributik
med personlig service.

Marknadsledande varumärken  

Maskiner & Verktyg

 Arbetskläder & personligt skydd

Bygg & Industriinfästning

Stål, rör & profi ler

Papper, plast & förnödenheter

Arbetsplatsutrustning

Kärror & trädgårdsverktyg

Hos oss får du hög service och hjälp 
av kunnig och trevlig personal!

HEJA IFK!

En bra start för ett gott hantverk!

STENSÄTTNING 
Nedkapning av 

oljepannor och tankar.

0709 - 49 42 40 
Jimmy Andreasson

JA Entreprenad

Philip Bengtsson
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Detta

Har

Hänt
Mountainbikeorientering, hört talas om det?
Visste väl det, men faktum är att det arrang-
erades SM i Åhus i somras, hos tvillingbrö-
derna Max och Mats Svensson på Hotell 
Åhusstrand.
En som hade väldigt bråttom var Göran Pers-
son, Värend, som ramlade över kontrollen 
och demolerade skärmen.

Hedvig Lindahl, damlandslagets målvakt, i år i Kristianstad, 
tränade inför VM med Calle Lindell och Tobias Carlsson, 
IFK:s målvakter. Den gemensamma nämnaren är målvakts-
tränaren Benny Johansson, som tränar både KDFF och 
IFK:s keepers.

Grattis säger vi till FC Hessleholm som via kval tog 

sig upp i tvåan.
Tränaren Patrtik Lennartsson var lika lycklig som 

dottern Julia, en av dom som tillverkar målen.

Ordningsvakter blir extra tuffa med 

hästsvans.
Frågan är om denne ordningsvakt tar av 

sig hästsvansen när han kommer innanför 

dörren i hemmet och sätter sig i fåtöljen 

och gullar med en liten vit hundvalp?

Jordan Larsson cykelsparkar in segermålet på Österås.

Match mellan IFK och Högaborg och det står 0-0 - då 

slår Jordan till med en brassespark!

Visst är han lik pappa ”Henke” Larsson.

Och grattis Vittsjö till den 

allsvenska platsen – och till 

priserna vid galan i Hässle-

holm Kulturhus

En av IFK:s bästa spelare genom tiderna 

mittbacken Sonje Björck fyllde 80 år i somras. 

GRATTIS!

Paella med kyckling bjöds alla IFK:s sponsorer på i sista hemma-

matchen mot Eskilsminne. Det var krögarbröderna Ola och Peter 

Ahlström, ni vet grabbarna som startade Kings Head, numera 

Harrys. Väldigt gott och uppskattat.

Samuel Berg underhöll med ljuvlig musik.
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Den sköna tysta värmen

www.alde.se

Att erbjuda aktiva människor, borta från hemmet 
värmekomfort av yppersta klass är vårt mål. 
Inget kan konkurrera med vattenburen värme. Tyst, jämn och omslutande. 
De långsamma luftrörelserna ger en dammfri och hälsosam luft med 
en naturlig luftfuktighet. Vattenburen värme som bara finns där utan att 
märkas – kvalitetsvärme.
Med vårt värmesystem blir husvagnen eller husbilen en behaglig bostad 
året runt.

www.fritidscenter.nu

194 nya och
begagnade

husvagnar och 
husbilar för 
omgående 
leverans!
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