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Tipselit lanserades 1992 som ett samarbetsprojekt mellan Svenska 
Fotbollförbundet och Tipstjänst. Sedan starten 1992 har tusentals 
svenska fotbollstalanger och ledare på både dam- och herrsidan 
utvecklats, utbildats och förberetts för att hålla måttet på elit- och 
landslagsnivå. Läs mer på www.tipselit.se
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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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ETT BESLUT

  

(även helg)

Varmt Välkomna! 
Mattias & Niklas med personal • www.farozon.se • 0451- 126 80

Evenemang i April
14:e 60-talsafton med One Night Band+ Nattclub

28:e Smens Baglomma + Nattclub

Evenemang i Maj
4:e Showgruppen presenterar....

8:e Stand Up med Göran Ebenhart & Martin Svensson
12:e Hårdrockskväll med Bring it on på scen+ nattclub

26:e Nattclub
27:e Morsdag

Evenemang i Juni
30:e Reggiekväll med Mama Dash

För mer info se vår hemsida www.farozon.se.

För bokning till våra evenemang ring 0451-12680.

www.sveland.se
Kundservice 0451-38 30 00

Lions annons 2012.indd   1 2012-03-27   08:01

ETT VÄLDIGT UNGT IFK-LAG – I RANDIGA TRÖJOR

Den äldre fotbollspubliken i Hässleholm minns säkert när IFK spelade i svartgulrandiga 

tröjor. Så var det fram till början av 1970-talet.

Nu är det dags igen, IFK:s rekordunga lag kommer att springa in på Österås idrottsplats i 

randiga tröjor, svarta byxor och gula strumpor. Visst är det en viss elegans med randigt?

Hur är då årets upplaga av IFK?
Dom meriterade tränarna Bosse Nilsson och Björn Andersson, assisterade av likaledes skick-

liga Rickard Svensson och Benny Johansson har en mycket ung trupp att arbeta med.

Undantaget är Johan Waldemarsson, en av IFK:s många berömda 81:or.

Sedan är det två spelare, backen Mattias Andersson och nye Henrik Roswall som är födda 

1989 – i övrigt består truppen av spelare födda på 90-talet.

IFK har förstärkt med nämnde Roswall från Kristianstad och unge mittbacken Niklas Jöns-

son, född 1994, från Mjällby.
Sedan kan vi räkna Alexander Björnlund och Diego Delgado som nyförvärv eftersom dom var 

mycket skadade i fjol, båda är nu riktigt på gång och kommer att tillföra oerhört mycket.

• Yngst i truppen är Edem Hetcheli, född 1995.

• Linus Carlsson och Niklas Jönsson är födda 1994.

• Linus Svensson, André Bengtsson och Ekrem Dibrani 1993.

• Alexander Björnlund, Oscar Ericsson, Jonathan Nilsson och Danny Gunnarsson 1992.

• Diego Delgado, Islam Mirée, Linus Karlsson, Daniel Engel, Ayanda Nkili, Jakob Lang och 

Calle Lindell 1991.
• Ayanda Nkili och Joel Svensson är född 1990.

Lämnat truppen har bland annat rutinerade herrar som Bobby Alm Nilsson, Victor Berg-

ström, Kristian Eriksson och Filip Thurn gjort. Nu får de unga pojkarna kliva fram och visa 

framfötterna.

Under representationslaget har IFK de senaste åren satsat på många duktiga välutbildade 

ungdomstränare, detta hoppas givetvis Bosse Nilsson & Co skall ge resultat.

Även ekonomiskt är IFK på rätt väg, har vänt ett stort ekonomiskt underläge och nye ”finans-

ministern” Jan Toresson har idag full kontroll på ekonomin.

Fredagsförmiddagarnas samkväm har blivit en succé, ett välbesökt ”gubbdagis” där gub-

barna kryddas med tränare och andra IFK-anhängare, här snackas det fotboll under ett par 

intensiva timmar, kaffe och fralla inmundigas under mycket stoj och skratt.

• Här tar president Mats Flinck chansen att informera vad som hänt i föreningen.

• Här presenterar Bosse Nilsson laget till helgens match.

• Här informeras och planeras kommande aktivitetet.

• I vinter har IFK genomfört en lyckad Sportlovscup.

• I vår har gödning körts ut till villaägare i Hässleholm och Stoby, gubbarna körde bilarna 

och spelarna, A-laget och juniorerna, bar säckarna med gödning, järnsulfat och planterings-

jord.
• I vår, den 28 april är det dags för den årliga auktionen på Stortorget i Hässleholm.

Vilket lag vinner då serien?
Höör och Hässleholms IF med många äldre, rutinerade spelare tillhör givetvis favoriterna, 

IFK har inte dom ekonomiska musklerna för att konkurrera om rutinerade nyförvärv som 

exempelvis Martin Olofsson.
Serien blir väldigt intressant med många derbyn, förutom Höör och Hässleholms IF så får 

IFK möta Nosaby, VMA och Bromölla.

Fredagen den 13 april är det seriepremiär i Höör, hemmapremiär torsdagen 19 april 

på Österås, mot Asarum, ett av många Blekinge-lag.

Välkomna till Österås!

LENNART MÅNSSON
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IFK dominerade Nsk-cupen
Norra Skåne-cupen, finalspel
IFK visade framfötterna i Norra 
Skåne-cupen, vann tre finaler, pojkar 
födda 1995, 1999 och 2001.

IFK Hässleholms Pojkar 1999 spöade 
först Hässleholms IF i semi med hela 
4-1 och sedan IFK Knislinge med 2-1 i 
finalen.
I semifinalen spelade IFK-arna charmant, 
rullade boll elegant, de gröna HIF-arna 
inte ofarliga, den reslige keepern slängde 
långa bollar in i IFK:s straffområde och 
detta ledde till kvittering, 1-1, innan IFK 
kunde göra tre raka mål.
I finalen var IFK:s fina spel som bort-
blåst, mötte väldigt bra motstånd i IFK 
Knislinge. De vitblå IFK-arna ledde 1-0 
innan IFK vände på steken och stort 
svartgult segerjubel utbröt, Kevin Zen-
thio höjde bucklan, killarna segerdansade 
framför föräldrarna.

Semifinal: IFK - Hässleholms IF 4-1
Mål: Theo Ekström 2, Pontus Ernstsson 
2
Final: IFK - Knislinge 2-1
Mål: Fabian Rönningdal, Edvin Nilsson

IFK:s pojkar födda 2001 vann finalen 
mot Kristianstads BoIS med 1-0 efter en 
dramatisk match.
IFK:s lag 2 imponerade stort under hela 
turneringen och mäktade med hela 25 
mål fram till kvartsfinalen.
I semifinalen mot Billesholms spelade 
IFK aggressivt och satte hög press och 
vann en underhållande match med 3-0.
I finalen mot Kristianstad BoIS, ett lag 
som tog långskott från alla möjliga och 
omöjliga lägen. Matchen var tät och med 
mindre än tre minuter kvar  tryckte IFK 
in 1-0 och hade  i slutminuten ett stenhårt 
skott i ribban och ner på mållinjen. 

Semifinal: IFK - Billesholms GIF 3-0
Mål: Albin Jansson 2, Casper Svendsen 
Final: IFK – Kristianstad BoIS 1-0
Mål: Daniel Lay

IFK:s P96:or hade två lag i semifinal och 
fick möta två allsvenska lag, Helsing-
borgs IF och Mjällby.
I den första semifinalen ledde IFK med 
3-2 mot Helsingborg, men bara sekun-
derna efter ledningsmålet kvitterade HIF 
till 3-3 och vann med 5-3.
I andra semin svarade Mjällby för mot-
ståndet och här var IFK det bästa laget, 
IFK bjöd på  ett präktigt självmål, sedan 
kvitterade IFK till 1-1 genom Adi Kus-
turica. I förlängningen var det IFK som 
radade upp målchanser, dock avgjorde 
Mjällby.
IFK:s båda lag möttes sedan i match om 
tredje pris, andralaget vann över första-
laget med 4-3. 

Semifinal: IFK-Helsingborgs IF 3-5
Mål: Simon Olofsson, Erik Jonsson, Al-
bin Sorsa
Semifinal: IFK-Mjällby 1-1, 1-2 efter 
förlängning
Mål: Adi Kusturica,

IFK:s 95:or gick till final efter en stabil 
semifinalseger mot Hässleholms IF, 2-0. 
IFK dominerade matchen och rullade 
boll fint och segern var aldrig hotad.
I finalen fick IFK möta Kamratkollegan 
från Osby och det blev en tuff match som 
inte avgjordes förrän det var ett par minu-
ter kvar och då var det IFK som genom 
Jasmin Kudic kunde avgöra.

Semifinal: IFK-Hässleholms IF 2-0
Mål: Anton Lindström, Adam Carlsson
Final: IFK-IFK Osby 1-0
Mål: Jasmin Kudic 

Axel Persson längst 
upp till vänster.

Albin Jansson nedan 
till vänster

Kevin Zenthio höjer bucklan och nedan 
dribblar han bort en Knislingespelare.

Stående från vä: Göran Persson, Luka Samarzija, Lu-
cas Johnsson, Oscar Widmark, Stefan Jansson, På knä 
från vä: Daniel Lay, Casper Svendsen, Albin Jansson 
Liggande: Theo Nilsson

Bakre raden från vänster: Theo Ekström, Roger Rosberg (ledare), 
Mats Ernstsson (ledare), Jan Zenthio (ledare), Fabian Rönningdal
Främre raden från vänster: Edvin Nilsson, Kevin Zenthio, Pontus 
Ernstsson, Isak Rosberg Liggande: Elias Ulfvik.

Stående: Jan Melin, Ludwig Melin, Mihai Gal, Anton Lind-
ström, Adam Carlson, Kent Johannesson. Sittande: Philip 
Bengtsson, Edem Hetcheli, Jasmin Kudic, Gustav Johannes-
son Liggande: Jonathan Lundsberg.
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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

Rockskola, dans, teater, 
skriva bok, fi lm, språk 

eller digital bildredigering. 

Vad vill du lära?
Besök vår hemsida och 

anmäl dig idag!

www.abfskanenordost.se
0451-49010

Arbetarnas Bildningsförbund

HÄSSLEHOLM & TYRINGE

Vi kan erbjuda allt inom VVS
• Värmepumpar • Värmepannor

• Fjärrvärmeväxlare mm.
Ring 0451-38 18 70, så får du

kostnadsfri kalkyl

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 DUX-säng, HildingAnders-säng, fiskeutrustning, kvali-
tetsleksaker, microvågsugnar, cykelhjälmar, brandsläckare, skor, textilier, böcker, 
lampor, möbler, presentkort på biltvättar och spabehandlingar.
Landslagströjor, MFF-tröja, HIF-tröja (signerad May Mahlangu).

                         Lions säljer välsnickrade 
                         fågelholkar och blombord.

Handla direkt vid fyndborden:
• 100-tals fotoramar, i olika storlekar från 13x18 cm till 50 x 60 cm
• 100-tals fina JOPA-pärmar
• 120 kilo ost
• Fyndkassar

IFK:s VÅRAUKTION 30/4 kl. 11.00
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PROFILEN           Namn: Johan George Waldemarsson
     Född: 1981-05-09
 Längd: 193 cm
Vikt: 92 kg
Bor: I Hässleholm
Civilstånd: Singel
Yrke: Kategorichef
Bil: Volvo V70
Klubbar: IFK, Ballingslöv – och IFK igen
Styrkor: Huvudspelet, stor och stark
Svagheter: Icke speciellt målfarlig
   Favoritlag: Milan
       Favoritspelare: Kaka
          Skräckmotståndare: Abiola Dauda
             Favoritland: USA
                 Mat: Nåt grillat
                 Favoritskådis: Tom Cruise
            Favoritartist: Mötley Crue
        Ogillar: Dåliga planer
      Tycker om: Naturgräs

Walde
– Ålderman och chef

Medlem av Sveriges Låssmedsmästares Riksförbund

Passersystem - Larm - Lås - Aluminiumdörrar, dörrautomatik
Majorsgatan 3, HÄSSLEHOLM

0451 - 38 30 50  FAX 0451-38 30 51

Öppet:
Måndag- Fredag

8.00-17.00

Försvarsklippan ”Walde” given 
lagkapten
Bara 31 år fyllda, men väldigt gam-
mal och rutinerad i jämförelse med 
de andra i laget!
Johan Waldemarsson var ett själv-
klart val när IFK-tränarna Bosse 
Nilsson och Björn Andersson utsåg 
årets lagkapten.
Han är redan nybliven chef i det ci-
vila, nu blir han det på fotbollspla-
nen också.
När ”Walde”, som han allmänt kall-
las, var 5-6 år och som de fl esta små-
grabbar skulle börja spela fotboll 
fanns det inga alternativ, det var IFK 
som gällde.
- Vi var tre pojkar i Stoby som börja-
de samtidigt och alla började i IFK, 
våra föräldrar turades om att köra in 
oss till Österås, berättar Johan.

Du tillhörde IFK:s berömda 
1981:or, en åldersgrupp där mer 
än halva laget hamnade i A-laget.
- Ja, vi var många som fi ck spela i 
A-laget, berättar Johan och börjar 
uppräkningen; Fredrik Johansson, 
Michael Carls, Peter Fritzon, Jim-
mie Augustsson, Emil Eliasson, 
Miram Burazerovic, Daniel Nick-
lasson, Andreas Nilsson och sedan 
tillkom David Eek, Jon Jönsson och 
Andreas Dahl som var något eller 
några år yngre.

Johans väg blev lite krokigare
De fl esta av gänget fi ck tidigt dra 

på sig A-lagströjan, men för dig 
blev vägen lite krokigare?
- Jag valde att lämna IFK  i 16-17 
årsåldern, hade många kompisar 
som spelade i Ballingslöv och det 
var inte så allvarligt i division sex 
och inte så mycket träning och där 
fi ck man spela i A-laget direkt, be-
rättar han.
Då skall man veta att IFK på den 
tiden, i mitten av 90-talet, spelade i 
nuvarande Superettan och 
mötte lag som Kalmar och 
Elfsborg, konkurrensen 
var stenhård i gulsvart då.
Naturligtvis var Johan en 
av de bästa i Ballingslöv 
och det var många gånger 
som han funderade på att 
återvända till IFK, men det 
skulle dröja ända tills 2007 
innan han drog på sig den 
gula tröjan igen.
- Jag funderade i ett par 
år på att testa lite högre 
upp igen och hösten 2006 
hörde Hässleholms IF 
av sig och medan jag funderade så 
ringde dåvarande tränaren i IFK, 
Jonas Larsson, och då var det ingen 
tvekan.
Johan gick rakt in i IFK:s A-lag 2007 
och var riktigt bra, spelade ordinarie 
hela säsongen, men så började ryg-
gen krångla.
- Jag var med på träningslägret i 
Nerja inför 2008 års säsong, men se-
dan blev det inte en enda seriematch 

det året och jag gav upp, tog ett sab-
batsår 2009, byggde upp mig -  och 
så testade jag i Ballingslöv 2010 och 
allt kändes bra. 2011 var jag tillbaka 
i IFK.

”Jättebra ledartyp”
2012 är ”Walde” en av nyckelspe-
larna.
- Johan är en jättebra ledartyp, han 
har även utvecklats som spelare, be-

römmer tränaren Bosse Nilsson.
- Johan får en viktig roll som inner-
back och han blir med sin ålder och 
rutin ”pappa” i laget.
Som det ser ut dagarna före pre-
miären mot Höör  bildar Johan 
mittbackspar med Niklas Jönsson, 
18 år, ny från Mjällby och när unge 
herr Jönsson från Hästveda föddes, 
då hade Johan Waldemarsson spelat 
fotboll i IFK i 6-7 år och var 13 år 
gammal.

Hur går det då för IFK i år?
- Jag tror det kommer att gå bra, vi 
skall vara med i toppstriden, vi har 
nåt bra på gång. Vi är ett bollrul-
lande lag och vi spelar med högt 
tempo, har många snabba spelare 
och vi har många alternativ på de 
fl esta platserna. Bara vi inte får för 
många skador och sjukdomar. Vi 
kör ett delvis nytt spelsystem där vi 
mittbackar tillsammans med en de-

fensiv mittfältare bildar en 
triangel som skall ansvara 
för en zon och det gäller 
för oss att hela tiden ligga 
rätt i positionerna, förkla-
rar Johan.

Resglad kille
Privat är ”Walde” en res-
glad kille.
- Jag tar varje chans när 
det är uppehåll i fotbollen, 
en resa på sommaren och 
en lite längre på vintern, 
berättar han.

- I november var Bobby Alm Nils-
son, Tobias Carlsson och jag i USA, 
vi hyrde en Ford Mustang cabbe och 
körde kustvägen San Fransisco-Los 
Angeles, helt fantastiskt, vi var ock-
så i San Diego och Las Vegas.
- Förra sommaren var jag i Israel och 
Palestina, vi besökte Islam Mireés 
pappa som driver restaurang i Ra-
mallah, helt suverän mat! Islam var 
också där när vi var på besök.

Du har blivit chef?!
- Ja, jag har jobbat på Bergendahls 
i elva år, först på fryslagret, sedan 
kundtjänst, sedan som säljare och nu 
har jag blivit  kategorichef.

Danskurs, men ingen balett…
Och det är godbitarna du har 
hand om!
- Jag har hand om godis, snacks och 
tidningar, det är helt otroligt vilka 
mängder godis vi äter i Sverige, vi 
är värst i hela världen.
Det är Johan som väljer vad som 
fi nns i City Gross godishyllor i hela 
landet och om det slinker ner en och 
annan godisbit så syns det inte på 
den 193 cm långa och 92 kg tunga 
vältränade kroppen, en innerback 
som inte är så roligt för motstån-
darna att springa in i, en riktig för-
svarsklippa att luta sig mot för det 
rekordunga IFK-laget.
Avslutningsvis har vi stulit Göran 
Zachrissons oväntade och under-
bara fråga till Zlatan Ibrahimovic i 
TV-intervjun för någon vecka sedan, 
en fråga som fi ck Zlatan att kikna av 
skratt:

Har du tränat balett någon gång?
- Haha! Nä, men mamma Anna-
Lena tvingade mig faktiskt att gå en 
danskurs inför studentbalen, skrattar 
lagkapten Johan Waldemarsson.

LENNART MÅNSSON
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Lokal - Personlig
www.sparbankengoinge.se

 Farstorp Glimåkra Röke Vinslöv

 0451-770043 044-44950 0451-40038 044-85000  
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Edem 17 år - yngst

Vem fan är Danny, 20

Edem Hetcheli, nyss fyllda 17 år, är yngst i IFK-truppen.
När han spelade första träningsmatchen i januari var han 16 år och det 
var längesedan IFK fick fram en så talangfull spelare.
Och Edem visade direkt varför Bosse Nilsson skickat fram en så ung 
spelare.
I första matchen spelade Edem andra halvlek mot Ramlösa och impo-
nerade.
I andra matchen, mot Höganäs, på konstgräset i Höganäs, i blåst och 
kyla, skickades han också in i halvlek nummer två.
Efter att ha briljerat vid flera tillfälle kom första målet, Edem berättar:
Calle räddade, sedan kontrade vi, jag fick bollen vid mittplan och spe-
lade vägg med Danny (Gunnarsson) och sedan sprang jag hela deras 
planhalva innan jag kunde skjuta bollen förbi målvakten...
Tilläggas bör att Edem hade två mittbackar efter sig hela vägen och att 
han gjorde målet ur liten vinkel.
Vilken är din bästa match hittills?
-Absolut den mot Glimåkra, vi vann med 6-0, säger Edem.
Vilka är dina främsta egenskaper?
Snabbheten och tekniken, svarar Edem tvärsäkert, huvudspelet behöver 
jag förbättra, fortsätter han självkritiskt.
Blev du inte förvånad när Bosse flyttade upp dig i A-truppen?
-Nej, redan i höstas hotade han med att väga mig om jag inte ändrade 
livsföring, bara att lyda, skrattar Edem.
Jag tvingades sluta äta skräpmat och godis och detta har gjort att jag 
gått ner några kilo och plötsligt är jag en bättre fotbollsspelare, berättar 
Edem som gått från 82 kg till under 80...

Edem går i första ring (Handelslinjen) på Tekniskan 
– drömyrket är polis.
Hur är det att vara yngst i truppen?
Det är tufft, vi yngre måste alltid göra skitjobbet, bära 
in utrustning som bollar och vattenflaskor, skrattar 
Edem.
Visst blir det kul att följa den unge, talangfulle spe-
laren 2012.

Vem fan är Danny?
Även de mest inbitna IFK-arna undrade när han gick rakt in och tog 
plats i A-laget i vintras.
Jo, Danny Gunnarsson är en ung man som fyllde 20 år i förgår, han 
är inte yngst i truppen, långt därifrån – men den stora överraskningen 
i IFK-truppen 2012.
Danny bor och jobbar i Vittsjö där han började sin karriär, gick i 
tonåren över till Bjärnum och för fyra år sedan kom han till IFK. Han 
spelade i fjol i juniorlaget i fjol utan att satsa fullt ut på fotbollen.
– Men så gav Bosse mig en chans att träna med A-laget under ett par 
månader i vår och det har ju gått bra.
– Danny har inte missat en enda träning och med den inställningen är 
han nu bofast i truppen och en jättestor överraskning, berättar Bosse.
Danny har varit mer eller mindre ordinarie i träningsmatcherna och 
det har även blivit ett par mål.

– Två mål har det blivit, ett mot Helsingborg Östra och ett mot 
Glimåkra, berättar Danny, som spelat centralt på mittfältet.
Dina styrkor som fotbollsspelare?
– Hitta luckor i djupet, sedan tycker jag att jag är hyfsat teknisk och 
ganska löpstark, berättar Danny.
– I Juniorlaget spelade jag mest anfallare eller yttermittfältare, till-
lägger han.
– Sedan jag kom upp i A-truppen har våra duktiga tränare lärt mig 
mycket positionsspel, säger Danny, den stora överraskningen som 
gick elektrikerlinjen på Jacobsskolan och som nu jobbar på pappas 
företag Arnes Motortjänst i Vittsjö, där han är både serviceman och 
försäljare.
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Rådgivning, 

service och 

bättre pris!

Bli Nyckelkund och 
upplev fördelarna!
Här är några av fördelarna…

 

•	Rådgivning varje år •	Värdepapperstjänst
•	Bankkort och Betalkort	 •	Koll på pensionen  
•	Telefon- Internet- och Mobilbanken •	Nyhetsbrev

•	 Ingen uppläggningsavgift på lån utan säkerhet
•	Förmånligare priser på utvalda kassa- och juristtjänster

Allt detta och mer därtill får du för 39 kr/mån (ord pris 52 kr/mån). 

…dessutom får du tillgång till specialister inom familjejuridik, 
försäkring och Private Banking. Vi erbjuder självklart både bankfack 
och kontanter.

Välkommen in!

www.kpfastigheter.se

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.kunskapsporten.nu

GYNNA VÅRA ANNONSÖRER!

100:- RABATT
100:- RABATT
100:- RABATT
100:- RABATT
100:- RABATT
100:- RABATT
100:- RABATT
100:- RABATTVÄRDECHECK!

Köp Signalplagg för minst 500:- 
så får Du 100:- rabatt

(Tag med och lämna i kassan - gäller tom 19/5-2012)

  

Konktaktlinser månadsvis hem i brevlådan
• Fraktfritt

• Ingen bindningstid

• Månadsvis betalning

• Tillgång till legitimerade optiker

• Regelbundna linskontroller ingår

Erbjudandet gäller t o m /5 2012  . Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Hos oss får du kompetens, valfrihet och omtanke.

Gratis linser  
i 2 månader!

Teckna dig för valfria linser i  
LinsBoxen och vi bjuder  
dig på linserna de två  

första månaderna.

Vi har flyttat till Frykholmsgatan 17 • Hässleholm 
Tidsbokning 0451-851 33 eller Drop-In • Vard 10-18, lörd 10-13
Certifierad enligt optikbranschens kvalitetsnorm  •  www.klarsynt.se

Klipp ut och ta med dig annonserbjudandet till butiken.

31
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Fredag 13 april 19:00 Höörs IS - IFK Hässleholm
Torsdag 19 april  19:00  IFK Hässleholm - Asarums IF FK
Söndag 29 april  19:00  IFK Hässleholm - VMA IK
Lördag 05 maj  15:00  Ronneby BK - IFK Hässleholm
Torsdag 10 maj  19:00  IFK Hässleholm - Sillhövda AIK
Lördag 19 maj  14:00  Bergkvara AIF - IFK Hässleholm
Torsdag 24 maj  19:00  IFK Hässleholm - IFÖ Bromölla IF
Torsdag 31 maj  19:00  Hässleholms IF - IFK Hässleholm
Torsdag 7 juni  19:00  IFK Hässleholm - Lyckeby GoIF
Lördag 16 juni  14:00  Nosaby IF - IFK Hässleholm
Onsdag 20 juni  19:00  IFK Hässleholm - Älmhults IF

Tisdag 26 juni 19:00  Älmhults IF - IFK Hässleholm
Torsdag 2 aug 19:00  IFK Hässleholm - Nosaby IF
Lördag 11 aug 14:00  Lyckeby GoIF - IFK Hässleholm
Torsdag 16 aug 19:00  IFK Hässleholm - Hässleholms IF
Lördag 25 aug 15:00  IFÖ Bromölla IF - IFK Hässleholm
Torsdag 30 aug 19:00  IFK Hässleholm - Bergkvara AIF
Lördag 08 sep 14:00  Sillhövda AIK - IFK Hässleholm
Torsdag 13 sep 19:00  IFK Hässleholm - Ronneby BK
Lördag 22 sep 15:00  VMA IK - IFK Hässleholm
Lördag 29 sep 15:00  Asarums IF FK - IFK Hässleholm
Lördag 06 sep 15:00  IFK Hässleholm - Höörs IS

Tisdag 26 juni 19:00  Älmhults IF - IFK Hässleholm

IFK Hässleholm 2012 • Div 3 Sydöstra Götaland

Mattias Andersson, 
23 år, säljare, 2010 

från Hammarby

Tommy
Karlsson
Lagledare

Linus Carlsson, 
18 år, Studerande, 

egen produkt

Linus Karlsson, 
21 år, Studerande, 

egen produkt

Ayanda Nkili, 
21 år, Fotbollsspelare, 

2011 från Stars of Afrika

Benny 
Johansson
Mv-tränare

Björn
Andersson

Tränare

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

Diego Delgado-Forrich, 
21 år, Studerande, 

2005 från Osby

Henrik Roswall
23 år, Studerande
2012 från Wä IF

André Bengtsson, 
18 år, Studerande, 2010 

från Hanaskog

Linus Svensson, 
18 år, Studerande, 

egen produkt

Calle Lindell, 
20 år, Studerande, 
2008 från Vinslöv

Jakob Lang, 
21 år, Studerande, 

2006 från Hästveda

Johan Waldemarsson, 
31 år, Säljare, 
egen produkt

Danny Gunnarssson
20 år, Försäljare

2008 från Bjärnum

Islam Mireé, 
20 år, Studerande, 
2005 från Perstorp

Rickard 
Svensson
Tränare

Bosse
Nilsson
Tränare

Oscar Eriksson
19 år, Studerande
2008 från Sösdala

Alexander Björnlund, 
19 år, Studerande, 
2008 från Sösdala

Ekrem Dibrani
18 år, Studerande

Egen produkt

Daniel Engel, 
20 år, Studerande, 

2009 från Hässleh.IF

Edem Hetcheli
17 år, Studerande

Egen produkt

Niklas Jönsson
18 år, Studerande
2012 från Mjällby

Bakre raden fr.v.: Henrik Roswall, Björn Andersson, Bosse Nilsson, Benny Johansson, Linus Karlsson. 
Mellanraden fr.v.: Joel Svensson, Linus Carlsson, Oscar Eriksson, Ekrem Dibrani, Niklas Jönsson, Daniel Engel, Ayanda Nkili, Alexander Björnlund, Johan Waldemarsson. 
Främre raden fr.v.: Tommy Karlsson, André Bengtsson, Edem Hetcheli, Islam Mirée, Calle Lindell, Mattias Andersson, Diego Delgado-Forrich, Danny Gunnarsson, Rickard Svensson.
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VVS
KN

Ingenjörer AB

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

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

Byggnads- och Ventilationsplåtslageri

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

Tippbilar – kranbilar, Grävlastare,
Containrar, Paniktransporter, Budbilar

0451-846 50
Industrigatan 16 281 23 Hässleholm

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

www.gummiroth.se

85

STENSÄTTNING 
Nedkapning av 

oljepannor och tankar.

0709 - 49 42 40 
Jimmy Andreasson

JA Entreprenad
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Folk som av olika skäl inte varit inne på 
Stoby Måleri AB på Gäddastorp i Hässle-
holm på några år känner absolut inte igen 
sig där i dag.
Lokalerna är mycket större än förr i tiden, 
verksamheten har vuxit något otroligt och 
så är varken Göran eller Gittan Olsson 
längre kvar på firman.

I dag är i stället grundarnas söner, Stefan, 51, 
Peter, 46, och Rickard, 41, chefer där. Store-
bror Stefan är verkställande direktör sedan tio 
år. Peter och Rickard är divisionschefer; för 
industri respektive butik.
Runt 350 miljoner kronor kommer att omsättas 
under 2012, som av vd spås bli ett bättre år än 
2011, då det var lite tungt, med bland annat ett 
par jobbiga kundförluster.
373 personer jobbar nu på ”Stoby”, sedan 85 

nyanställts under det senaste året. Fordonsflot-
tan består i dag av 180 bilar.
Lite mer än vid den blygsamma starten hemma 
i källaren i Stoby för 43 år sedan, då Göran och 
Birgitta Olsson var de enda personerna i den 
nybildade firman...
- Vi känner ett stort ansvar, alla tre, för det 
här företaget, säger storebror Stefan Olsson, 
medan bröderna Peter och Rickard nickar in-
stämmande.

Nio orter
- Nu finns vi på nio olika orter. Förutom i 
Hässleholm - som alltid kommer att förbli vår 
bas - är vi representerade i Kristianstad, Växjö, 
Simrishamn, Ystad, Malmö, Lund, Lomma och 
Helsingborg.
- Vi ska växa organiskt, som i Växjö. Tänkbara 
nya orter för oss är Ljungby och Halmstad. Ble-
kinge satsar vi däremot inte så mycket på just 
nu, på grund av viss osäkerhet där. Vi gör jobb 
i Blekinge och kör ända bort till Karlskrona.

I dag är Stoby (som man numera ofta säger) 
största måleriföretag i Ystad. Verkställande di-
rektören förklarar, att familjeföretaget jobbar 
på att bli ledande måleriföretag på varje ort där 
man har representation.
- Ansvaret för våra anställda 
är stort. Vi vill, att folk ska 
känna sig trygga här. Folk 
slutar sällan hos oss. Vi har 
väldigt bra personal. Nu 
måste vi försöka se och tänka 
ganska långt in i framtiden.

ROT avdrag
Rot-avdraget är viktigt, anser 
både Stefan, Peter och Rick-
ard. Folk är i dag mycket mer 
medvetna om sitt boende, jämfört med för bara 
tio år sedan. Tilläggsisolering, miljötänkande 
med mera kommer in i bilden.
Sortimentet i butiken i Hässleholm med ”allt” 
från Ballingslöv, vitvaror och husgeråd, Hem-
ma-konceptet, kakel och klinker, Hem och fri-
tid från Stiga och Skeppshult samt gamla klas-
siker som färg, tapeter och golv lockar kunder 
även långväga ifrån.
Industrisidan är väl representerad sedan gan-
ska länge och entreprenaderna blir bara fler och 
fler. Pojkarna tycker, att 2012 ser ut att kunna 
bli ett riktigt bra år, men några direkta uppköp 
av andra företag planeras 
inte. Om nu inte...Det ska i 
stället bli mycket förädling 
just i år.
- Det är alltid tuff konkur-
rens i nordöstra Skåne, 
avslöjar Peter och Stefan. 
Verksamhet flyttas häri-
från, ner mot sydvästra 
Skåne.
Och då vill pensionärerna 
Gittans och Görans pojkar 
vara med och dela på kakan i den delen av 
landskapet.
När Rickard visar runt i den stora butiken och 
även berättar, att Stoby har köpt in ännu mer 
mark för framtiden, ända ut till vägen västerut, 
undrar man hur stort företaget egentligen kan 
bli:
- Det kommer mer, säger Rickard Olsson. Titta 
här ute. Här sitter flera personer och jobbar i 
moduler som vi har fått bygga upp på grund 
av platsbrist.

Kärlek på jobbet
Peter träffade en gång i tiden sin blivande fru 
Gunilla på jobbet. Då var hon redan där - och 
nu arbetar även sonen Andreas på Stoby.

Stefans barn Nicklas 
och Sofie jobbar i fir-
man, medan Rickards 
barn fortfarande är för 
unga.
Varje år gör Bröderna 
Olsson en resa till an-
nan ort för att under ett 
par dygn prata om stra-
tegi, personal, framtid 
med mera.

Allsvenkt kval
- Då kan vi både ge och ta, skrattar lillebror...
Vid sådana tillfällen blir det ibland också några 
minuter över till att prata fotboll. IFK Hässle-
holm är allas lag. Fader Göran Olsson har suttit 
i IFK:s styrelse och alla tre sönerna har spelat 
aktivt för klubben. Längst kom mellanbrodern 
Peter, som 1993 spelade allsvenskt fotbollskval 
mot Degerfors IF. Det har också blivit ledar-
uppdrag med mera för de båda äldsta.
Familjeföretaget från Stoby har en lång tradi-
tion, när det gäller att marknadsföra sig via 
IFK.

- IFK:s satsning på egna 
produkter kommer att bära 
frukt i år, tror Peter. ”Vi” 
måste komma före Hässle-
holms IF.
- Det vore nog bra att slå 
ihop A-lagen i IFK Hässle-
holm och Hässleholms IF, 
misstänker Stefan. Käns-
ligt, förstås.
- Men det är väldigt viktigt 

för IFK att satsa på de yng-
re, för att bygga upp lagen, förklarar Rickard.
Stoby sponsrar främst lagsporter. På allsvenska 
sidan är det Malmö FF, Helsingborgs IF och, 
nu, Vittsjö GIK. Ystads IF gäller på handbolls-
sidan och Växjö Lakers på hockeyrinken. Se-
dan tillkommer en del lokala klubbar.
- Vi rör oss i ett kundnyttigt nätverk, berättar 
Stefan Olsson. Det är liksom det som är me-
ningen.

Bertil Nilsson

Vi tackar 
våra 

Nätverks-
medlemmar

ADIDAS
ALDE INTERNATIONAL
BALLINGSLÖV
BERGENDAHLS
BILDBYRÅN
BILFRAKT
BJÄRNUM AB
BLOCKET
BMS
CITYGROSS
FOOD4YOU
FÄRG & MILJÖ
GÖINGE BIL
HANDELSBANKEN
HIBAB
HÄSSLEHOLM MILJÖ AB
ICA KVANTUM
ICA MAXI
INTERSPORT
JINERT AB
JSB - JOHN SVENSSON
BYGG AB
LEVINS GRUPPEN
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
MELLBY GÅRD
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

STOBY
Från 2 till 373 anställda

Peter Olsson, allsvenskt kval med IFK

Stefan Olsson, målvakt i IFK

Rickard Olsson, pojklagsspelare i IFK

www.transportledet.se
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Tre bröder Företaget sartades av Birgitta och Göran Olsson. Idag är det sönerna som styr koncernen med 373 anställda, fr.v. Rickard, Peter och Stefan.

Rickard, Stefan och Peter i den välsorterade butiken. Peter Olsson spelade i IFK under hela 
sin karriär.

En del av Hässleholms kommun.

Smarta lokaler
bygger man inte ut

hibab.se

▼

FAKTA Stoby Måleri AB
Alltsammans startade 1969 i mycket blygsam skala 
hemma i en villakällare i Stoby, hos målarmästare Göran 
Olsson och hans fru Birgitta, allmänt kallad Gittan. Båda 
hade jobb på andra håll, men de började arbeta ännu 
mer på sin fritid. Från början fanns det bara dessa två i 
företaget. Bräda för bräda målades i källaren. Gittan höll 
i det mesta.
1969  Stoby Målerifirman AB grundades. Ganska snabbt 
tillkom sedan fler och nya grenar inom branschen.
1982  Färgträffen startade på Gäddastorp på väster i 
Hässleholm. Firman lämnade Stoby.
1988  Färg och andra förnödenheter började säljas till 
industri, typ verkstäder, billackerare, husbyggare samt 
till företagare inom trä, möbel och metall.
1990  Industrifärg började säljas i Växjö.
1999  Familjeföretaget utsågs till Årets företag i Hässle-
holms kommun. 30-årsjubileum firades. Lager och butik 
byggdes ut.
2000  Etablering med måleri i Malmö och Kävlinge.
2001  Ännu en etablering, nu i Blekinge.
2002  Nytt externlager byggs. Ny, stor köksutställning i 
Hässleholm. Etablering i Ystad. Alcro blir huvudleveran-
tör av färg för konsument och måleri.
2004  Firman går med i kedjorna inom Colorama och 
Hemma.

2005  Det juridiska bolagsnamnet blir Stoby Måleri AB. 
Ändring av profil och varumärke. En ny utställning för 
kakel och bad byggs upp i Hässleholm.
2006  Electroluxbutiken i Hässleholm köps in. Lager och 
logistik i Hässleholm byggs ut med 1 700 kvadratmeter. 
Firman Kakel och Klinker i Kristianstad förvärvas.
2008  Invigning av Stoby konceptbutik, efter ombygg-
nad, i Hässleholm. Lindbergs Måleri i Lomma och 
Färgbolaget i Kristianstad köps in.
2009  Stoby Måleri AB fyller 40 år - i en mycket aktiv 
period av tillväxt och utveckling. Detta firas bland annat 
med att mer än 30 gasdrivna VW Passat köps in som 
tjänstebilar.
2010  En yrkesbutik etableras i Kristianstad. Lokala av-
delningar startas i både Helsingborg och Växjö. ”Stoby” 
köper in JRS Måleri i Helsingborg.
2010  Butiken i Hässleholm etablerar ett nytt koncept, 
Hem och fritid, med trädgårdsmaskiner från Stiga och 
Skeppshult/Trek. Cykelcenter med verkstad. Familjefö-
retaget går ur Coloramakedjan av strategiska skäl.
2011  Stoby Måleri AB nyanställer cirka 85 personer.
2012  Fortsatt konsolidering av och utbildning inom den 
växande Stobygruppen.
Mer info om Stoby? www.stoby.se
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FROSTAVALLEN Hotell & Konferens    Tel: 0413-55 33 00   info@frostavallen.se    www.frostavallen.se

Djurparkspaket 
Familjepris 1950:-
Logi i dubbelrum inkl frukost 2 vuxna och 2 barn, 
entré till Skånes Djurpark, kvällsmat på hotellet.

HANÖHUS Hotell & Konferens   Tel: 0456-525 10   info@hanohus.se   www.hanohus.se

Mat i Hällevik 
1790:-/person
Logi i dubbelrum 2 nätter inkl frukost, helpension 
med lunch och kvällsmat på 3 restauranger i Hällevik.

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

Spapaket från 
1995:-/person
Logi i dubbelrum inkl frukost, 4 spabehandlingar på 
HälsoOasen, 4-rättersmiddag exkl dryck, mousserande 
vin och choklad på rummet.

Boka en upplevelse hos oss!

Nilfi sk-Alto C125 3-8 PAD
Högtryckstvätt på 125 bar och 
1800 W. 7 meter slang, bilborste, 
altanborste, 15 meter avlopps-
rensare och två tvättmunstycken 
ingår.

Högtryckstvätt 

HOODIE SWE
XS-XXXL
HOODIE SWE

624:-
inkl.moms

180:-
inkl.moms

1.895:-
inkl.moms

SvFF KEPS
One size

Detta ingår i 
Sverigepaketet!

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 2012-05-31 eller så långt lagret räcker.

685:-
inkl.moms

Vårkampanj 
Välkomna in till oss!

Hlmvägen 28 i Vittsjö

0451-229 00
www.borgsvavgarner.se

ÖPPETTIDER

Mån-Tor: 08.00-16.00
Fre: 08.00-15.00

Kom och se vårens 
och sommarens nya 

stickgarner hos
 Borgs i Vittsjö!
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IFK satsar på föreläsningar
• Först ut är nye fotbollsbasen Karl-Erik Nils-
son som i slutet av maj, strax innan fotbolls 
EM i Polen och Ukraina, kommer till Häss-
leholm. Karl-Erik är nyvald ordförande i 
Svenska Fotbollförbundet där han tagit över 
efter Lars-Åke Lagrell. Tidigare har han spän-
nande meriter och erfarenheter i bagaget som 
internationell fotbollsdomare, kommunalråd 
och högste chef för vårt senaste stora fotbolls-
evenemang i Sverige - U21-EM. Men nu är 
han alltså chef för Sveriges största folkrörelse, 
FOTBOLLEN! 

• I augusti är det dags för Susanne Pettersson. 
Susanne är kommunikolog och en av Skan-
dinaviens ledande konsulter vad gäller för-
ändringsarbete inom näringslivet, offentliga 
sektorn och idrotten. Susanne är författare till 
succéboken ”Leda med förtroende” och kom 
i maj 2009 ut med sin bok ”Ta fram kraften 
inom dig”. I januari 2011 kom boken ”Bryt 
ihop och kom igen” ut i handeln och handlar 
om hur man hanterar motgångar för att fortsät-
ta må och prestera bra. Susanne är bördig från 
Tyringe där hon tidigt började spela tennis. 

• Sist men inte minst är vi stolta över att kunna 
presentera Tina Thörner kartläsare och ral-
lysportprofi l, världsmästare tre gånger. Tina 
Thörner talar om att allt faktiskt går, bara man 
tror på det och vill det tillräckligt mycket. Med 
positivt tänkande skapar man sin egen lycka 
och dessutom ordnar man till självförtroen-
det. Hennes föreläsningar får dig att inse hur 
mycket du själv styr din framtid. Som extra 
krydda delar hon även med sig av konkreta 
upplevelser (i ljud och bild) från rallylivet över 
hela världen. Tina besöker oss i oktober.

Arrangemanget är ett samarbete mellan IFK 
Hässleholm och Statt och ett eventuellt över-
skott går till att främja ungdoms- och talangut-
vecklingen i bygden. Föreläsningarna kommer 
att hållas på Statt och vid varje tillfälle ser-
veras en specialkomponerad tvårätters meny 
inkl dryck. Försäljningsstart blir under april 
och paketpris* om tre föreläsningar inkl mat 
och dryck är 1495 sek. ”Vi är glada att kunna 
erbjuda Hässleholmarna denna möjlighet på 
hemmaplan säger en nöjd Tomas Haglund, 
tillika huvudansvarig. Antalet gäster är be-
gränsat till 200 personer per tillfälle.

IFK Hässleholm bjuder på spännande underhållning tillsammans med Statt. Under året arrangeras en serie högklassiga föreläsningar i Hässleholm.

Biljetter kommer att säljas av IFK Hässleholm och hämtas ut på Statt. 
Vid frågor (eller förbeställningar) ber vi er kontakta Tomas Haglund på tel 0705-197079 alternativt IFK Hässleholms kansli 0451-893 98.

Tre ess föreläser i Hässleholm.
Karl-Erik Nilsson (ovan) inleder 29 maj, därefter kommer Susanne Pettersson (vän-
ster) 19 augusti och Tina Thörner 3 oktober.

29/5
19/8
3/10

*) Paketet består 
av tre biljetter och kan 

t.ex. delas av personer med 
olika intresse. Vid varje 
tillfälle bjuds deltagarna 
på en läcker tvårätters 
meny inklusive dryck.
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 Rekordrutinerat  tränarpar

Björn, 60

 Rekordrutinerat  tränarpar
Ungt och orutinerat.
Det är en relevant rubrik på IFK Hässle-
holms A-trupp inför seriestarten.
På tränarbänken är det precis tvärtom.
Där slås det något slags svenskt rekord i 
erfarenhet och meriter.
De två herrarna som ska lotsa IFK:s ta-
langfulla ungdomar till serieseger i divi-
sion III:

Bosse Nilsson, 67.
I den här tidningen är såklart en närmare 
presentation av Bosse helt överflödig.
Han har sisådär 40 års rutin som tränare. 
I allsvenskan, utomlands, och som assis-
terande förbundskapten för A-landslaget. 
Svensk mästare med Malmö FF som le-
dare. ”Fotbollsprofessor” som alltid pro-
pagerat för den sortens fotboll som dagens 
Barcelona numera är ett slags facit för; 
bollskickligt, rörligt, passningsorienterat, 
tekniskt.

Björn Andersson, 60.
VM-femma 1974 i det klassiska svenska 
landslaget med Ralf Edström & Co. Eu-
ropacupmästare med Bayern München! 
Svensk mästare med Östers IF. 24 A-
landskamper.
En fantastisk spelarkarriär, naturligtvis. 
Lika imponerande är Björns fotbollsliv 
efter den aktiva karriär som slutade tvärt 
efter en smått historiskt ful attack mot ena 
knäet från Leeds Terry Yorath i Europa-
cupfinalen -76.

17 år i Bayern Münchens tjänst!
I  sjutton (!) år har Björn Andersson job-
bat som heltidsanställd scout åt Bayern 
München! Han har sett alla stora senior- 
och ungdomsmästerskap på plats, hans 
ord har vägt tungt vid värvningar och är 
det så att han blivit lite bortglömd i Sve-
rige så kan han trösta sig med att hans 
namn respekteras högt i tysk fotboll.

Bara att över huvud taget klara sig så 
länge i en Bayern-miljö, där egon är stora 
som Globen och starkt självförtroende 
är ingraverat i klubbmärket, är anmärk-
ningsvärt.
Men snart säger Björn auf wiedersehen 
till Franz Beckenbauer och de andra stor-
heterna.
- Ja, jag har meddelat att jag slutar. Den 
30 juli blir min sista arbetsdag för Bayern 
München, säger Björn.

Björn, många undrar nog, hur ham-
nade du i IFK? 
Från Bayern München, semifinalklart i 
Champions League, till division III i Sve-
rige, liksom…
- Jag hade bestämt mig för att flytta hem 
på riktigt. Sen var jag i Jönköping i något 
fotbollssammanhang och träffade Lennart 
Månsson, som ju sitter i IFK:s styrelse. 
Han frågade om jag var sugen på ett jobb 
i en klubb med många talangfulla spelare. 
Det var så det började.
- Även om jag bor i Halmstad nu så är 
jag ju från de här krokarna (Perstorp) från 
början. Och jag var tränare i Bjärnum ett 
tag också, så jag sa att jag skulle fundera 
på det.
Bjärnum och IFK har en gemensam näm-
nare i Mats Flinck. IFK Hässleholms ord-
förande.

”Klickade” med Bosse
- Jag känner Mats sedan länge, han var 
spelare i Markaryd när jag var tränare där 
1980, och när jag hade diskuterat med 
Mats ett par gånger tyckte jag det lät in-
tressant. Och när det sedan blev klart med 
Bosse så kändes det ännu mer rätt.

Hur väl kände du och Bosse varandra?
- Inte så jätteväl. Vi har ju träffats genom 
åren i fotbollen så jag visste att vi hade 
samma fotbollsideologi. Och nu har det 
visat sig att vi klickar som människor 

I Bayern München Fotbolls VM 1994
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Bosse, 67

 Rekordrutinerat  tränarpar
också, så det känns jättebra.
Fotbollsideologi, ja. När IFK:aren träf-
fade Björn och Bosse blev det ett långt 
snack om hur fotboll ska spelas. Eftersom 
undertecknad var yngst i sällskapet och 
ändå 55 fyllda, startade diskussionen med  
holländsk fotbollssyn ända sedan Rinus 
Michels fantastiska Ajax på 70-talet… 
Totalfotbollen, som den kallades.
Och den slutade som sig bör med FC Bar-
celona, där Björn för övrigt nyligen varit 
på studiebesök.
Den, långa, texten kan vi spara till annat 
tillfälle. Hyvlar man ner den till ett par 
små begripliga slutsatser kan man säga 
så här:
Nä, IFK Hässleholm tänker inte skicka 
långa bollar på en tvåmeters targetplayer.
Nä, ingen av IFK-tränarna har Egil ”Dril-
lo” Olsen, den norske före detta förbunds-
kaptenen, som förebild…
Ja, det blir, som ni redan förstått, ett of-
fensivt IFK med mycket bollinnehav och 
spel genom mittfältet.
Det är åtminstone ambitionen.

Mycket jobb, stort tålamod…
Bosse och Björn vet vad de vill. Men 
de betonar också att det är hårt jobb och 
mycket tålamod som väntar.
Bosse: 
- Vi ska utbilda spelarna i modern pass-
ningsorienterad fotboll. Det måste få ta 
den tid det tar. Det går såklart fortare att 
lära spelare sparka bollen 50 meter framåt 
och sedan springa upp och sätta press på 
bollhållaren…
Björn ler stort, och säger:
- Du menar Drillo-fotboll!  Vi har en bit 
att gå, men det ska bli väldigt kul att vara 
med och forma spelarna. Det finns ett 
stort antal unga spelare i klubben som 
har förutsättningar för att utvecklas och 
bli riktigt bra.
En berättigad fråga i sammanhanget: 
Bosse, ditt senaste tränareuppdrag var i 

allsvenska Helsingborg. Björn, du kom-
mer direkt från en mega-proffsig europe-
isk toppklubb. Har NI tålamod med unga 
division III-spelare?!
- Det har vi absolut, kontrar Bosse snabbt. 
- Ja, ja, ja. Inga problem, säger Björn. Vi 
har höga krav på spelarna. Inte på det sät-
tet att vi begär att de ska klara allting på 
en gång, men de ska alltid göra sitt bästa, 
alltid försöka. Det ska vara fullt fokus. 
Inget slarv. Men vi har tålamod, det måste 
man ha när man jobbar med unga män-
niskor.

”Bara bra med förväntningar”
Målsättningen måste väl samtidigt vara 
att vinna serien i år? IFK är ju i trean nu, 
femte divisionen…
- Det är bara bra att det finns förvänt-
ningar. Att inte ha någon press på sig är 
ju värdelöst, säger Björn.
- Det är klart att målsättningen är att gå 
upp i tvåan. Samtidigt är en stark talang-
utveckling oerhört viktig för IFK långsik-
tigt, säger Bosse.
Viktigare än att värva tre-fyra ”färdiga” 
äldre spelare för att vinna serien?
- Absolut. På sikt är det definitivt så.
- Det är många nya lag i serien, vi har inte 
riktig koll på dem ännu och vi själva har 
ett väldigt ungt lag. Johan Waldemarsson 
är 31 år och lagkapten.  Sen har vi två 
som fyller 23 i år, Mattias Andersson och 
Henrik Roswall. Resten av killarna i trup-
pen är födda 1990-95!
Björn Andersson avslutar resonemanget:
- Jag har aldrig tänkt att någonting inte 
ska lyckas. Samtidigt, det här är fotboll, 
inget är givet.
- Min ambition är att stanna i IFK länge 
och bygga upp någonting. IFK Hässle-
holm har tidigare förknippats med elit-
fotboll. Så är det inte nu och det ska vi 
försöka ändra på!

PETER MALM

I landslaget HIF till Allsvenskan, Bosse duschas av Mats 
Magnusson och ”Henke” Larsson.
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En del av Hässleholms kommun.

Kundtjänst 0451-26 82 00  

www.hassleholmmiljo.se

Tillsammans 
gör vi stor skillnad
i vardagen!

Hässleholm Miljö AB är ett av Hässleholms 
kommun helägt bolag för fjärrvärmeproduktion 
och avfallshantering.
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Armbandet i brun, grön, svart, sand, 
grå, marin och camouflage fallskärmslina.
Låsen till herrmodellen finns i silver.  
Hjärtlåsen till dammodellen finns i  
silver eller förgyllt silver med  
briljanter.

Design Claus Scheelke 

Varje gång du köper ett ”From Soldier to Soldier”-smycke
skänker Aagaard 100 SEK till förbundet Fredsbaskrarna - Sverige.
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Armbandet i brun, grön, svart, sand, 
grå, marin och camouflage fallskärmslina.
Låsen till herrmodellen finns i silver.  
Hjärtlåsen till dammodellen finns i  
silver eller förgyllt silver med  
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

www.sisterpetras.se  |  073-1821889  |  Ängdalavägen

Akupunktur  |  Blodtrycksmätning  |  Spray Tanning  |  Fräknar

Rodnad  |  Rynkor  |  Solskador  |  m.m.

Hårborttagning  |  Pigmentfl äckar  |  Brustna blodkärl  |  Kärl på benen

Sister Petrás
Inom kort fl yttar SISTER PETRÁ S

till lokaler i centrala Hässleholm.

Välkomna! Petra Andersson
Leg. Sjuksköterska

Restylane Skinboosters
Just nu 20 % rabatt!

Just nu på Sister Petras!

1. Återfuktar huden på djupet fukt.
2. Förbättrar hudens kvalitet.
3. Ger huden en naturlig lyster.
4. Inte bara är för ansiktet utan även förbättrar 

hudens kvalitet på hals, dekolletage, läppar och 
händer. Även knän, armbågar och ärr/akneärr 
kan behandlas med fi na resultat som följd.

5. Görs i en kur av minst 3 behandlingar med 2-4 
veckor mellan varje behandling.

6. Vars resultat har påvisats i fl ertalet kliniska 
studier de senaste 5 åren.

VAD ÄR RESTYLANE SKINBOOSTERS?
Restylane skinboosters är en behandling som:

Spraytanning
650:-  för 3 ggr
(Ord. pris 300:-/gång)

NYHET! 

GRÄNSLÖS
DEN ENKLA & FLEXIBLA MUREN

Gränslös är ett  lättmonterat  mursystem av ihåliga 
 betongblock som säljs till kanonpris. Väljer du en 
 låg mur behöver du inte ens gjuta  eller armera. 
Muren  bygger du  stabilt och  enkelt där du  önskar  .    
Det är bara  fantasin som sätter gränsen. 

Läs mer på www.finja.se
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KOMPETENSARE

Jag sökte till Kompetensare och 
resultatet blev en anställning

Är du beredd att börja jobba?

Vladde

70% av de ungdomar som deltagit i Kompetensare har gått 
vidare till studier eller ett arbete!

Bli en vinnare på arbetsmarknaden - Bli en certifierad 
Kompetensare!

Ansök på www.kompetensare.seAnsök på www.kompetensare.seAnsök på www.kompetensare.seAnsök på www.kompetensare.seAnsök på www.kompetensare.seAnsök på www.kompetensare.se

De överlägset flesta tjänster tillsätts med 
hjälp av kontakter. Utan kontakter kan det 
vara svårt att få chansen att visa en arbets-
givare vad man kan.

Kompetensare ger Dig mer kunskap om 
arbetsmarknaden, en knuff  i rätt riktning 
och möjligheten att visa vad Du kan.

Kompetensare kan vara vägen till Ditt
framtida yrke!

Sju uppfl yttade i A-truppen
Sju nya spelare har fl yttats upp från egna leden i A-truppen – och alla har fått 
prova på A-lagsspel under vårens träningsmatcher.

• Jonathan Nilsson, 20 år, målvakt som fått stå ett par matcher i vår.

• Ekrem Dibrani, 19 år, är backlinjespelare och han har provat på spel både som in-
nerback och ytterback. Tvåfotad och bra på huvudet.

• Linus Svensson, 19 år, som spelade A-lagsfotboll redan i fjol och som inledde 
träningsmatcherna på ett övertygande sätt, men som sedan skadade sig och missar 
premiären. Bra spelförståelse, bra tillslag på bollen.

• Linus Carlsson, 18 år, jättetalang vars pappa Mats spelade i IFK:s A-lag på 80-talet 
och unge Linus spås en lysande framtid, underbar spelförståelse och bra teknik.

• Oscar Eriksson, 20 år, mittfältare som fi ck fjolårssäsongen förstörd på grund av 
skador, men är nu fi t for fi ght. Spelsinne och vilja kännetecknar Oscar.

• Danny Gunnarsson, 20 år, och Edem Hetcheli, 17 år presenteras på sid. 8

Jonathan NilssonLinus Svensson

Oscar Eriksson

Ekrem Dibrani

Linus Carlsson

Gynna våra annonsörer!
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S. Kringelvägen  Hässleholm
Tel. 0451- 468 40

Hjulinställningar  •  Balanseringar
Riktning av aluminiumfälgar  •  Service Släp uthyres!

Henrik, 22 – ersätter Thurn

... och Niklas, 18 – nye Bobby

Henrik Roswall, 22-årig forward från Kristianstad, där har ni Filip 
Thurns ersättare i IFK. Henrik, som närmast kommer från Wä IF, 
slog igenom som 18-åring i Kristianstads FF i div. 1.
-Jag gjorde fyra mål på fem matcher innan jag blev skadad, berät-
tar Henrik, som sedan dragits med knäskador och inte blivit helt 
återställd förrän i fjol höstas.
Och då spelade han sju matcher som anfallare och gjort 10 mål.
-Helt underbart när man känner att steget och explosiviteten finns 
där, jag känner mig både starkare och snabbare än tidigare, myser 
Henrik, som nu ser detta som en nystart i karriären.
Den 187 cm långe anfallaren är allround när det gäller de of-
fensiva positionerna och är en anfallare med god spelförståelse 
och bra spelsinne.
-Min sämsta bit är huvudspelet, betygsätter Henrik sig själv, är 
man 187 cm lång skall man bara bli bättre i luftrummet.
-Henrik är en väldigt talangfull spelare som fått ett hack i skivan 
med två skadefyllda år, nu skall vi hjälpa honom på banan igen, 
menar IFK-tränaren Bosse Nilsson.
-Såg honom första gången 2008 och då bjöd jag omgående in 
honom till Helsingborgs IF, men tyvärr visade det sig att han 
redan var skadad. Nu är han frisk och nu skall han spela med 
IFK, klart att vi är mycket nöjda med detta nyförvärv.
Hur har då försäsongen varit?
Det har gått jättebra, har kommit in i gänget, även om nästan 
alla är yngre, ett bra gäng och det är jävligt roligt att spela i IFK, 
fysiskt har jag aldrig varit bättre, förklarar Henrik, som redan 
visat att han blir en tillgång i unga IFK.
Förutom att Henrik är målfarlig har han också visat sig vara en 
fin framspelare, inte minst i matchen mot Mjällby där han elegant 
spelade fram Alexander Björnlund ett par gånger.

Niklas Jönsson, 18 år, Hästveda-kille som spelat 
i Mjällby, det är killen som ersätter Bobby Alm 
Nilsson.
Niklas är alltså född i Hästveda och har tröttnat 
på att pendla till fotbollsträningen i Mjällby – 
och valde IFK.
Här är det meningen att han skall utvecklas yt-
terligare och han har fått stort förtroende under 
vårens träningsmatcher.
• Jag har fått spela mycket och jag trivs i fören-
ingen, försäkrar unge Jönsson, som bildar mitt-
backspar med åldermannen Johan Waldemars-
son, som öser beröm över Niklas:
• Niklas är jätteduktig, speciellt hans vårdade 
uppspel är ett bra anfallsvapen för oss, han är 
lätt att spela ihop med, berömmer ”Walde”.
Vad tycker då ynglingen själv, vad är dina styr-
kor asom fotbollsspelare?
• Jag är väl en spelande mittback, passnings-
spelet är väl hyfsat – och så backar jag inte för 
att gå in i närkamper, skrattar Niklas.
När Niklas kom till IFK i höstas var han bara 
17 år gammal och hade då tränats av Anders 
Linderoth och Jonas Andersson, vad har du lärt 
av dom gamla storspelarna?
• Spelet med fötterna och så tekniken, svarar 
Niklas.

IFK-tränaren Bosse Nilsson berömmer också 
Niklas:
- Niklas är en kille vi tror oerhört mycket på, 
han är välväxt, bra speluppfattning och stark i 
huvudspelet.

21/4 Hässleholm 
kl 10.30 & 13.30 Stortorget
Nu börjar det närma sig modegala. En av årets stora 
händelser i stan. Modegruppen är glada a�  kunna 
presentera Paul Tilly som konferencier.

Medverkande butiker Team Sportia  •  Vero Moda  •  Carl Andersson  •  Nisses  •  Bra Skor  •  Madame
•  JC   •  Hårtå� en  •  Esprit  •  Jansens  •  Guldsmedjan    •  Brothers •  Karlbjer  •  Inter� ora 
Modeller Showdansgruppen Musik DJ Timo Koreogra
   Melina � ordeman Ljud, ljus, tält Partyfabriken

Henrik Roswall i kamp med förre IFK-aren Nicklas Fischer, Eskilsminne.

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

Gamla Skoglösavägen 9814, 291 93 Önnestad
070/5345964 - 0451/80903

JN Autosport
Bilförsäljning • Bilverkstad • Däck • Däckhotell

Ansluten till Mekonomen
Kaptensgatan 25 Hässleholm

Tel. 0451-896 72 www.jn-autosport.com

Telefon: 0451 - 38 38 80

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

BVS
SAND & VATTENBLÄST AB

ÄR DU VIP?

0451-897 10 Skolgatan 11 Hässleholm
www.cykelcentrum.nu

Verkstad och försäljning

HELKAMA
Den suveränt duktige sydafrikanen Ayanda Nkili är tillbaka i IFK.
Ayanda gjorde succé förra säsongen i gulsvart och stod överst på önskelistan inför årets säsong. 
Förra året spelade han mestadels vänsterback, i år hoppas tränarteamet ha råd att använda 
Ayanda i en mer offensiv roll, den allroundkunnige spelaren kan i princip spela var som helst i 
laget.

 Ayanda Nkili är tillbaka i IFK
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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

Bosse, 83 – en riktig trotjänare
Trotjänare är ett begrepp man gärna kopp-
lar till idrottsklubbar. IFK Hässleholm utgör 
inget undantag. 83:årige Bo Ahlström tillhör 
defenitivt den kategorin.

Bosse Ahlström blev IFK:are 1946 , då som 
aktiv handbollspelare. Idag – 66 år senare – är 
han fortfarande aktiv. Dock inte på handbolls-
planen, men väl som en viktig kugge i det lag 
som offrar mycket fritid för att hjälpa till att 
fylla på klubbkassan
_ Jag ingår i en PR-kommitte som har till hu-
vuduppgift att dra in pengar till IFK:s verksam-
het, säger Bosse
_ Och det blir åtskilliga timmar för att jaga 
sponsorer och att samla in prylar till vår årliga 
auktion på Stortorget samt en del andra arrang-
emang.
Och bland andra arrangemang nämner Bosse 
Ahlström till exempel att hans gäng på vårkan-
ten levererar gödning och jord till hugade kun-
der. Alla villaägare i sta´n får besök.
Men är det inte ett lite väl tungt jobb för en 
83-åring?
_ Nej, jag bär ingenting. Vi tar hjälp av spelarna 
och de unga grabbarna får springa ut med säck-
arna . På så sätt blir det också ett bra tränings-
pass för dem, blir svaret
Idag är IFK Hässleholm en ren fotbollsklubb 
något som Bosse Ahlström beklagar. 1988 
ströks handbollen från klubbens verksamhets-
program. Ett beslut som Bosse inte gillar.
_ Nej, eftersom handbollen varit nummer ett 
inom klubben fram till 1970-talet kändes det 
inte bra, menar han
Att handbollen ligger IFK-veteranen närmast 
hjärtat är förklarligt. Det är nämligen där han 
har sina bästa minnen från perioder som både 
spelare och ledare. När Bosse placerat hand-
bollskorna gick han vidare som lagledare och 
ledamot av handbollsektionen.
Vad är då bästa minnet från den aktiva tiden?
_ Utan tvekan när vi blev skånska mästare 
1948, svarar Bosse snabbt.
Något som säkert förvånar den yngre genera-
tionens läsare. I dag är DM nämligen inget man 
pratar högt om varken i handboll eller fotboll.
Men när IFK Hässleholm blev bäst i Skåne 
var det annorlunda. Inte minst publikmässigt. 
IFK:s finalmatch mot kamratkollegan i Trelle-
borg drog nämligen två fullsatta idrottshallar. 
Finalarenan i Trelleborg var utsåld samtidigt 
som att alla som fick plats i T 4 gymnastiksal 

kunde följa matchen via en radioutsändning . 
Och gissa om det jublades på trängregementet 
när Bosse Ahlström och hans lagkompisar via 
förlängning vann med 11-9
Inte konstigt om den upplevelsen etsat sig kvar 
i 83-åringens minne.
Bosse Ahlström minns gärna även när idrotts-
hallen (nuvarande Qpoolen) kom till i mitten av 
1950-talet. En hall som än idag står sig ganska 
bra även om det runt om i landet växer fram 
ståtliga arenor.
Och den som skall ha äran för detta anser Bosse 
Ahlström är stadsarkitekten Valdus Wikén, som 
ritade hallen.
_ Idrottshallen är ett kvitto på hur duktig han 
var, inflikar Bosse
Hallen var på den tiden unik i sitt slag och vi-
sade sig sedan också bli ett rejält lyft för hand-
bollen i Hässleholm.
1959-60 var nyfikenheten stor på Bosse och 
hans gäng. Mest beroende på att den säsongen 
blev framgångsrik både sportsligt och publikt.
_ Då lyckades vi ta oss upp till div II, minns 
Bosse
Det bör påpekas att div II på den tiden mot-
svarar dagens allsvenska. Den säsongen no-
terades också ett prydligt publikrekord i den 
nya idrottshallen. Det var när IFK mötte fal-
kenbergslaget Orion och vann med 19-15 inför 
1.125 personer på läktarna.

Har du aldrig lockats av fotbollen?
_ Klart att jag följt klubbens fotboll, men den 
aktiva biten är inte mycket att skryta med. Det 
stannade vid ett par B-lagsmatcher, påpekar 
Bosse
IFK-veteranens fotbollsintresse tvivlar dock 
ingen på. Bosse är nämligen en flitig gäst på 
Österås när IFK spelar hemma.
Och skulle det visa sig att Bosse Ahlström sak-
nas på läktaren vid någon match kan det bero på 
att han är ute och jagar slantar till den gulsvarta 
verksamheten.
Trots sina 83 år är han still going strong. Frågan 
man ställer sig är hur han orkar och vad som 
driver honom?
Utan betänketid kommer svaret:
_ Det är kul helt enkelt och så trivs jag med 
den sociala samvaron, avslutar den i dag äldste 
aktive i IFK Hässleholm.

OVE MÅRTENSSON

IFK Hässleholms lag som vann DM 1948 och där Bosse var en av hjältarna.
Bakre raden fr.v.: Eric Leandersson (ordf), Henry Brolin (skadad), Torsten ”Njoj” Nilsson, Bo 
Ahlström, Bertil Aronsson, Agne Nilsson, Ove Olovsson (lagl), ”Kinna” Nilsson (tränare).
Främre raden fr.v.: Torsten Andersson, Jörgen Melin, Arne Aronsson, Gunnar Brinck, Bengt 
Rosenberg och Hasse Adamsson.

Bosse och övriga ”gubba-gruppen” 
är behjälpliga med mycket, allt från 
att sälja gödning till att stå i kiosken.

Bosse gör ett av sina många mål 
i nybyggda Qpoolen på 1950-talet.

NU: 2012 DÅ: 1948
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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!

PS. ERBJUDANDEN PÅ FLER AV VÅRA MODELLER HITTAR DU HOS OSS I BILHALLEN!

KAMPANJ! FR. 199.900 KR
ORD.PRIS FR. 213.900 KR 

1,6 2WD KOMFORT

KAMPANJPRISET INKLUDERAR KOMFORTPAKETET
(VÄRDE 25.000 KR). LÄGG TILL ENDAST 20.000 KR FÖR
UPPGRADERING TILL 1,7 DIESEL . (ORD. PRIS 25.000 KR)

1,4 ECO KOMFORT

KAMPANJ! FR. 139.800 KR
MILJÖBIL** ORD.PRIS. 152.900 KR 

JUST NU FÅR DU EN STARKARE MOTOR SAMT KOMFORTPAKET 
FÖR ENDAST 1.900 KR (TOTALT VÄRDE 15.000 KR)

KAMPANJ! FR. 179.900 KR
MILJÖBIL* LÄGG TILL 5.000 KR FÖR KOMBI. 

EXTRAUTRUSTNING INGÅR TILL ETT VÄRDE AV 25.900 KR

1,6 CRDi

* Gäller endast manuell växellåda.  Övriga erbjudanden gäller tom den 30 april 2012 eller så långt lagret räcker och kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal och gäller endast lagerbilar från Kia Motors Sweden AB.  Den 7-åriga nybilsgarantin är Sveriges längsta fabriksgaranti och gäller för bilar i privat bruk samt tjänste- och förmånsbilar. Garantin följer 
bilen och upphör 7 år efter första registreringsdatum eller efter 15.000 körda mil, det som först uppnås. För att nybilsgarantin ska gälla måste all service utföras av auktoriserade Kia-verkstäder under hela garantitiden. I annat fall gäller 3 års nybilsgaranti med obegränsad körsträcka, förutsatt att service utförts fackmannamässigt enligt Kias serviceprogram. Bränsle-
förbrukning blandad körning 4,8 – 6,8 l/100 km. CO2-utsläpp 109 – 158 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel och miljöklass Euro 5. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. Med reservation för eventuella tryckfel. 

SJU ÅRS TRYGGHET MED OSLAGBARA PRISER!
NU KAMPANJPRISER PÅ CEE’D PREMIUM, RIO OCH SPORTAGE

Edfors Bil
Svedjemarksgatan 4. Öppettider: Vardagar 10-18, Lördagar 10-14.  

Telefon: 0451-387878. www.edforsbil.se

VÅRVISNING PÅ EDFORS BIL!

1,4 KOMFORT
ORD FRÅN PRIS 152.900KR 1,6 CRDi ORD. PRIS 205.800 KR 

PREMIÄR - NU LANSERAR VI KIA OPTIMA
-FYLLD MED KÖRGLÄDJE OCH ELEGANT DESIGN

Tack vare den sobra formgivningen har Kia Optima redan vunnit 
fl era åtråvärda designpriser. Kia Optima är fylld med smarta tekniska 
detaljer och utrustning. Eller vad sägs om eluppvärmd ratt, värme i 
både fram- och baksäten och parkeringssensorer bak. 
Välkommen in på en provkörning.

INKL KOMFORTPAKET ORD. PRIS 213.900 KR
1,6 2WD

ORD. PRIS FRÅN 259.900 KR

KAMPANJPRIS FR. 139.800 KR
INKL. KOMFORTPAKET SAMT UPPGRADERAD MOTOR

KAMPANJPRIS FR. 179.800 KR
EXTRAUTRUSTNINGEN INGÅR I PRISET MED 25.900 KR
MILJÖBIL (GÄLLER ENDAST MANUELL VÄXELLÅDA)

LÄGG TILL 5.000 KR FÖR KOMBI

KAMPANJPRIS FR. 199.900 KR
INKL. KOMFORTPAKET SAMT UPPGRADERAD MOTOR

KÖP EN KIA CEE’D 

5 DÖRRARS OCH FÅ 

ETT PRESENTKORT HOS 

ELGIGANTEN TILL ETT

VÄRDE AV 10.000 KR*

KAMPANJPRISET INKLUDERAR KOMFORTPAKETET (VÄRDE 25.000 KR).
LÄGG TILL ENDAST 20.000 KR FÖR UPPGRADERING TILL 1,7 DIESEL .
(ORD. PRIS 25.000 KR)

UTRUSTNING
LED-LJUS FRAM & BAK
DIMLJUS FRAM
STATISKA KURVLJUS
15” ALU. FÄLGAR
ELUPPVÄRMBAR LÄDERRATT
RATTKONTROLLER FÖR LJUDSYSTEM

REJLATED ARÖIRETNI EDAGRÄFLLATEM 
ELINFÄLLBARA SIDOSPEGLAR MED
BLINKERS; ÄVEN ELUPPVÄRMBARA

FÖRVARINGSLÅDA I BAGAGEUTRYMME INKL. NÄT
ARMSTÖD FRAM MED FÖRVARINGSLÅDA
FRÄMRE LÄSLAMPOR
DISKANTHÖGTALARE FRAM

UPPGRADERAD MOTOR TILL 109 HK

PIANOLACKERAD SPORTFRONT
ELINFÄLLBARA BACKSPEGLAR
ALUMINIUMPEDALER
IPOD ANSLUTNING
BLUETOOTH
SPORTKLÄDSEL
MILJÖDIESEL 128 HK
FARTHÅLLARE
ACC KLIMATANLÄGGNING
INSTEGSLISTER I METALL
AVBLÄNDANDE BACKSPEGEL
PARKERINGSSENSORER BAK
17” ALUMINIUMFÄLGAR

PREMIUM EDITION I KOMFORT INGÅR BL.A
17” ALUMINIUMFÄLGAR
LED-LJUS FRAM
XENONLJUS
MÖRKTONADE RUTOR
PARKERINGSSENSORER BAK
FARTHÅLLARE
REGNSENSOR
BLUETOOTH ANSLUTNING
KYLBART HANDSKFACK
ACC-KLIMATANLÄGGNING
KURVLJUS
AUT. AVBLÄNDADE INNERBACKSPEGEL

JUST NU FÅR DU EN STARKARE MOTOR SAMT KOMFORTPAKET
FÖR ENDAST 1.900 KR (TOTALT VÄRDE 15.000 KR)
MILJÖBIL (GÄLLER ENDAST MANUELL VÄXELLÅDA)

* Erbjudandet med presentkort hos Elgiganten gäller vid köp av en Kia cee’d premium 5 dörrars tom den 1/4 2012. ** Gäller endast manuell växellåda. Övriga erbjudanden gäller tom den 1/4 2012 eller så långt lagret räcker och kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal och gäller endast lagerbilar från Kia Motors Sweden AB.  Den 7-åriga nybilsgarantin 

är Sveriges längsta fabriksgaranti och gäller för bilar i privat bruk samt tjänste- och förmånsbilar. Garantin följer bilen och upphör 7 år efter första registreringsdatum eller efter 15.000 körda mil, det som först uppnås. För att nybilsgarantin ska gälla måste all service utföras av auktoriserade Kia-verkstäder under hela garantitiden. I annat fall gäller 3 års nybilsga-

ranti med obegränsad körsträcka, förutsatt att service utförts fackmannamässigt enligt Kias serviceprogram. 

VÅRVISNING PÅ KRYDDSTIGEN 43!

1,4 KOMFORT
ORD FRÅN PRIS 152.900KR 1,6 CRDi ORD. PRIS 205.800 KR 

PREMIÄR - NU LANSERAR VI KIA OPTIMA
-FYLLD MED KÖRGLÄDJE OCH ELEGANT DESIGN

Tack vare den sobra formgivningen har Kia Optima redan vunnit 
fl era åtråvärda designpriser. Kia Optima är fylld med smarta tekniska 
detaljer och utrustning. Eller vad sägs om eluppvärmd ratt, värme i 
både fram- och baksäten och parkeringssensorer bak. 
Välkommen in på en provkörning.

INKL KOMFORTPAKET ORD. PRIS 213.900 KR
1,6 2WD

ORD. PRIS FRÅN 259.900 KR

KAMPANJPRIS FR. 139.800 KR
INKL. KOMFORTPAKET SAMT UPPGRADERAD MOTOR

KAMPANJPRIS FR. 179.800 KR
EXTRAUTRUSTNINGEN INGÅR I PRISET MED 25.900 KR
MILJÖBIL (GÄLLER ENDAST MANUELL VÄXELLÅDA)

LÄGG TILL 5.000 KR FÖR KOMBI

KAMPANJPRIS FR. 199.900 KR
INKL. KOMFORTPAKET SAMT UPPGRADERAD MOTOR

KÖP EN KIA CEE’D 

5 DÖRRARS OCH FÅ 

ETT PRESENTKORT HOS 

ELGIGANTEN TILL ETT

VÄRDE AV 10.000 KR*ELGIGANTEN TILL ETT

VÄRDE AV 10.000 KR*

KAMPANJPRISET INKLUDERAR KOMFORTPAKETET (VÄRDE 25.000 KR).
LÄGG TILL ENDAST 20.000 KR FÖR UPPGRADERING TILL 1,7 DIESEL .
(ORD. PRIS 25.000 KR)

UTRUSTNING
LED-LJUS FRAM & BAK
DIMLJUS FRAM
STATISKA KURVLJUS
15” ALU. FÄLGAR
ELUPPVÄRMBAR LÄDERRATT
RATTKONTROLLER FÖR LJUDSYSTEM
 METALLFÄRGADE INTERIÖRA DETALJER
ELINFÄLLBARA SIDOSPEGLAR MED
BLINKERS; ÄVEN ELUPPVÄRMBARA

FÖRVARINGSLÅDA I BAGAGEUTRYMME INKL. NÄT
ARMSTÖD FRAM MED FÖRVARINGSLÅDA
FRÄMRE LÄSLAMPOR
DISKANTHÖGTALARE FRAM

UPPGRADERAD MOTOR TILL 109 HK

PIANOLACKERAD SPORTFRONT
ELINFÄLLBARA BACKSPEGLAR
ALUMINIUMPEDALER
IPOD ANSLUTNING
BLUETOOTH
SPORTKLÄDSEL
MILJÖDIESEL 128 HK
FARTHÅLLARE
ACC KLIMATANLÄGGNING
INSTEGSLISTER I METALL
AVBLÄNDANDE BACKSPEGEL
PARKERINGSSENSORER BAK
17” ALUMINIUMFÄLGAR

PREMIUM EDITION I KOMFORT INGÅR BL.A
17” ALUMINIUMFÄLGAR
LED-LJUS FRAM
XENONLJUS
MÖRKTONADE RUTOR
PARKERINGSSENSORER BAK
FARTHÅLLARE
REGNSENSOR
BLUETOOTH ANSLUTNING
KYLBART HANDSKFACK
ACC-KLIMATANLÄGGNING
KURVLJUS
AUT. AVBLÄNDADE INNERBACKSPEGEL

JUST NU FÅR DU EN STARKARE MOTOR SAMT KOMFORTPAKET
FÖR ENDAST 1.900 KR (TOTALT VÄRDE 15.000 KR)
MILJÖBIL (GÄLLER ENDAST MANUELL VÄXELLÅDA)

* Erbjudandet med presentkort hos Elgiganten gäller vid köp av en Kia cee’d premium 5 dörrars tom den 1/4 2012. ** Gäller endast manuell växellåda. Övriga erbjudanden gäller tom den 1/4 2012 eller så långt lagret räcker och kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal och gäller endast lagerbilar från Kia Motors Sweden AB.  Den 7-åriga nybilsgarantin 

är Sveriges längsta fabriksgaranti och gäller för bilar i privat bruk samt tjänste- och förmånsbilar. Garantin följer bilen och upphör 7 år efter första registreringsdatum eller efter 15.000 körda mil, det som först uppnås. För att nybilsgarantin ska gälla måste all service utföras av auktoriserade Kia-verkstäder under hela garantitiden. I annat fall gäller 3 års nybilsga-

ranti med obegränsad körsträcka, förutsatt att service utförts fackmannamässigt enligt Kias serviceprogram. Bränsleförbrukning blandad körning 4,8 – 6,8 l/100 km. CO2-utsläpp 109 - 158 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel och miljöklass Euro 5. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. Med reservation för eventuella tryckfel. 

Svedjemarksgatan 4. Telefon: 0451-38 78 78
Öppettider: Vardagar 10-18, Lördagar 10-14.

www.edforsbil.se
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Bengt Olofsson

0709-474 701
Görgen Svensson

0709-474 702
Stefan Ekström

0709-474 703

www.bgbygg.se

·         Nybyggnader
·         Reparationer
·         Ombyggnader
·         Tillbyggnader
·         Murning, gjutning
·         Kök och inredning
·         Kakel/klinker
·         Gräv – och markarbeten
·         Ritningar 

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

Upplev harmoni!
Läs mer om HälsoOasen på 

www.halsooasen.se

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

nya BMW 3-serien. VÄGVisaren.
PreMiÄrVisninG i HeLGen – LÖrDaG 11/2 ocH sÖnDaG 12/2.

AutoPartner
Kristianstad vx 044-20 39 40 • Jimmy Palm 044-20 39 44 • Kim Carlsson 044-20 39 45

Thomas Svederborn 044-20 39 43 • Jacob Frohm 044-20 39 41

Måndag - Fredag 10.00-18.00 • Lördag - Söndag 11.00-14.00

Missa inte SÖNDAGSKLIPPET!
Du hittar erbjudandet från lördag 14.00 - söndag 14.00 

på www.autopartner.nu eller välkommen till vår välfyllda bilhall.

Missa inte 

NU ÄVEN SÖNDAGSÖPPET
MELLAN KLOCKAN 11-14!
VÄLKOMMEN!

KOM IN OCH PROVKÖR 
NYA BMW 3-SERIEN. 

VÄGVISAREN.
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HIF och Elfsborg förgyller Cup Syd

Första Avenyn | Hässleholm | Telefon: 0451-38 11 90

I samarbete med IFK Hässleholm!
Beställ IFK-produkter hos oss.

Vi erbjuder 20% på ordinarie priset på valfri produkt.
Ta annonsen och visa i butiken för att erhålla rabatten.

Gäller under april månad i Hässleholmsbutiken.Officiell sponsor 
till MFF 

Leverantör och 
sponsor till IFK

En idyllisk bild från Cup Syd, André Östergren, IFK. Laif Miree, en av många lovande IFK:are Ledarna Mirodrag Savic och Saki Gagzism coachar Petar 
Savic, Edvin Rydell och Burhan Idrizi.

Populära ungdomsturneringen Cup Syd har i år ge-
nomgått stora förändringar.
Dels har ett antal företag inom fritidssektorn; Vins-
lövs Fritidscentrum, Hobby, Alde och Kama Fritid 
gått in som sponsorer och dels har en helt ny grupp 
tagit krafttag för att cupen skall utvecklas och det är 
herrar Göran Rolf, Morgan Johansson, Lars Ekman, 
Fredrik Ulfvik, Ronny Nilsson och Magnus Olsson

Hittills är ett drygt 50-tal lag anmälda och här märks 
lag från de allsvenska föreningarna IF Elfsborg och 
Helsingborgs IF.
Vidare har Bromölla fyra lag anmälda, Eskilsminne 
och Eslöv tre lag, Färjestaden, Husie, Högaborg och 
Staffanstorp har anmält två lag.
Cupen spelas 17-20 maj.

INTE FÖR SENT –  ANMÄL ERT 
LAG TILL CUP SYD 17-20/5 2012

gå in på www.cupsyd.se 
eller ring ifk:s kansli 0451/89398



26 IFK Hässleholm

HÄSSLEHOLM: Godtemplargatan 1, 0451-103 20

Kolla in jc.se!

Crocker 
Jeans 
från 399.–

GYNNA VÅRA ANNONSÖRER!

www.wikan.se

044-590 65 00

Vi hälper dig med
Bemanning, Rekrytering och Omställning

Är du nöjd med din bank?
Funderar du på att byta bank så  kontakta oss! Vi
berättar gärna vad Nordea kan erbjuda just dig. Kanske
 är det betydligt mer än din nuvarande bank?

N
or

de
a 

B
an

k 
A

B
 (p

ub
l)

Tingshusgatan 4
Hässleholm
0771-22 44 88
nordea.se



27IFK Hässleholm

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

Epost kristianstad@kpmg.se 

advokat Jan-Åke Engvall
advokat Lars Blad

advokat Niclas Larsson 
 jur kand Ylva Öhrström

Notarius Publicus

Tel: 0451 - 140 40

Frykholmsgatan 8A 281 31 Hässleholm

Helhetslösningar 
för allt ditt avfall
Hässleholm
0451-10045

Kristianstad
044-217800

Det är endast hos oss du kan skicka

Blommogram och köpa 

blomstercheckar!!! 

Betald annonsplats
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4-åringarna Hugo och Axel
Den 1 april var det dags för knatteinskrivning 
i IFK-stugan.
Först in i klubbstugan kom Hugo Johansson, 4 
år (fyller 5 år på självaste julafton) med pappa 
Daniel.
Hugo är redan frälst, storebror Victor spelar 
med IFK:s pojkar födda 2003.
Jag har många fotbollar hemma, både stora 
och små, berättar Hugo, som har Robinho som 
favorit.
Axel Enetjärn, också han 4 år (fyller fem redan 
i augusti), kom och skrev in sig med pappa Jo-
nas i sällskap.
Axel tyckte det var bra att IFK bjöd på saft 
och kakor.
-Totalt fick vi tjugo nya spelare, varav nio föd-
da 2007, vi är nöjda säger Magnus Olsson, en 
av de ansvariga.

Hugo var först att skriva in sig, Axel väntar på 
sin tur i pappas trygga hand.

TEL. 0451 - 122 09TEL. 0451 - 122 09
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Kiabyvägen 297-57 
290 34 Fjälkinge
Tel: 0451-493 93

Vi printar storformat upp till 42” brett och 30 meter långt i vår Canonskrivare. Vi printar olika format av affischer, Roll-Ups, Vepor mm. 
Vi är även återförsäljare till Promotion när det gäller displaymaterial som bl.a. PosterGrip och Stortavlor.
Vi hjälper dig även 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.

Skall Du också printa storformat?

Skada stoppade Jocke, 23
– blev ungdomstränare

Joakim Osberg, 23 år, är ur-IFK-aren med den krokiga karriären.
Efter alla år i knattelagen var Joakim plötsligt i A-truppen och när det var dags för 
seriepremiär 2008 så var Jocke i premiärelvan mot Karlskrona.
Tyvärr slutade sagan i en massa skador och Joakim valde att varva ner i Finja.
-Sedan blev det spel i Bjärnum och Ballingslöv och det gick så bra att jag fick 
chansen i Markaryd, berättar Joakim.
Men det gick precis som det brukade, efter att ha spelat alla träningsmatcherna 
i fjol så drog jag baksidan av låret, suckar Joakim – som nu valt att satsa på en 
tränarkarriär.
Joakim är tillbaka i IFK och har huvudansvaret för pojkar födda 1997.
-Det är jätteroligt att träna dom här grabbarna, vi är nu en väldigt stark grupp på 
20 spelare efter att Hästveda lagt ner sitt 97-lag och sex av dom anslutit till IFK.  
Vi har nu vunnit mot både Lund och Eskilsminne, 5-1 och 3-1, jublar Jocke som 
är född i en riktig IFK-familj, brorsan Jonas Osberg är målvakt och har stått i både 
IFK, Hässleholms IF och Markaryd.
-Jocke gör det riktigt bra, han har en härlig ambition, för ett par lördagar sedan 
fixade han en riktigt uppskattad lördagkväll, simhallsaktiviteter, frågesport och 
pizza. Jag är säker på att det kommer att gå bra för Jocke som tränare, berömmer 
Bosse Nilsson.

Sex Hästvedakillar kom till IFK inför säsongen, från vänster: Jens Pettersson, Ke-
vin Karlsson, Alex Olsson, Jonathan Brodén, Malte Nilsson och Elias Karlsson.

Victor Bergman, Albin Pramberg
och  Burhan Idrizi.

Malte Nilsson och Pontus Carlsson. Petar Savic i dribblingstagen.
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KALLINGAR
Kalsongmodet är viktigt idag, här kan vi se en 
modemedveten ung man som spelar fotboll – och 
under är han välklädd med kallingar av det icke 
okända märket Björn Borg.

59+
Mannen som inte ville fylla 60, bankchefen på 

1826, Håcan Nilsson, ställde till ett jättetårtka-

las i dom fina banklokalerna en marskväll.

Förutom 150 talet ”vanliga” gäster, så fanns fy-

ra speciellt inbjudna, fyra som redan fyllt denna 

aktningsvärda ålder och som kunde berätta 

för Håcan att livet går vidare, dessa fyra blev 

intervjuade av Håcan, det var fotbollstränaren 

i IFK Hässleholm, Bosse Nilsson, lagmannen 

Kennet Tallinger, musikern Nisse Runesson och 

radiomannen Bosse Klaar.

Som ni ser tillhörde Bjarne Öhrling gratulan-

terna.
Håcan fyllde ogärna – men firade gärna – och 

vid hans sida stod sambon Anne. 

SKÅNEFAVORITER
Allsvenskan är igång och vid allsvenska upptaktsträffen i 
Helsingborg tippades de båda Skåne-tränarna som storfavoriter, 
Guldtränaren Conny Karlsson, HIF och Rikard Norling, MFF.

TACK
Ett stort tack till alla som var 
involverade i försäljningen av 
gödning.
A-laget, J-laget, äldre pojklag – 
och inte minst ”gubbagruppen” 
som körde bilarna.
Gödning, järnsulfat, gräsfrö och 
jord erbjöds villaägarna.

2-1 mot HIF
IFK ställdes mot Hässle-
holms IF i junior-DM och 
det blev seger med 2-1 
och avancemang i DM.
1-0 gjorde 17-årige Edem 
Hetcheli efter ett vackert 
anfall och andra målet 
nickade Ekrem Dibrani in 
efter ett perfekt inlägg av 
Axel Hörberg.

JEPPE

IFK Kristianstad gör succé i SM-slutspelet -  
i den nya fina arenan.
Bäst av alla är veteranen Jesper Larsson, 38, 
ex-landslagsman och proffs ute i Europa.

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

Gallring är friskvård för skogen!

Detta
har 
hänt!

ALFRED
Vilken succé för nye islänningen Alfred Finnbo-
gason i Helsingborgs IF. I hemmapremiären, mot 
Elfsborg, gjorde Alfred båda målen för HIF - och 
Islands förbundskapten Lars Lagerbäck har ju 
jämfört honom med en viss Henrik Larsson.
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En möbelaffär för ditt hem!

Skaffa Möbelkortet 
och få bonus 

du också!

I samarbete med:

Vår SERVICE= 
Omtanke om Dig!

Vi kan erbjuda Dig som kund:
• Leverans och montering.

• Sömnad av gardiner.
• Skötselråd av Dina möbler.
Kom in och prata med våra 

kunniga säljare!

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

Coop Extra, Hövdingegatan 31 Hässleholm 
Tfn: 0451/439 15 
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MAROCCO 

Brickbord 

495:-

ARIEL Soffgrupp 2+1+1+bord 
Stål, konstrotting. Grå dynor svart. 2.995:-

Soffgrupp 
2+1+1+bord

2.995:-

CANNES 
Belysning 
Konstrotting.

1.195:-

ANTIBES 
Belysning 
Konstrotting.

1.670:-

PALMA Soffgrupp 3+1+1+bord 

Konstrotting, 4-line svart.

Inkl dynor svart. 

6.995:-

29
9:

-

PALMA Soffgrupp 3+1+1+bord

Soffgrupp 
3+1+1+bord

6.995:-
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Molly Multi

 

Vi är återförsäljare 

av välkända

Plastmattor

 Supersnål diesel på 110 hk/280 Nm.

 OPEL ASTRA

EVIGHETSMASKIN TILL KAMPANJPRIS.
års
nybils-
garanti

tegateröftset aksyt lepO ne rappot dar i terå ejdert röF  
troppar nE .ralib edangageb revö tropparstetilavk s:ARKED  

-lib akilo 032 va renoitkepsni renojlim 51 aleh åp daresab
dem rå 051 rellyf iv tta mutkaf ted hco ted rarfi iV .relledom  

sarkeD i nelibranniv va lledomjnapmak vitkartta artxe ne  
  artsA lepO :retset

 :a lb dem datsurtudradnats noitidE 051 artsA
•  gninggälnatamilk snoz-2
•  erallåhtraF
•  rosnesngeR
•  ragläf-ula smut-71
•   ttartrops hco ralotstropSwww.opel.se

Jubileumspris Opel astra 5d. 
Jubileumspris Opel astra Sports tourer.

009 981  RK 
009 791  RK 

 tehirfettaks srå 5 = liböjliM

itnaragskirbaf srå 2 va råtseb itnaragslibyn srå 5 .edatsurtuartxe arav nak nedlib åp anraliB .5 oruE ssalköjliM ,)ITDC 7,1 d5 artsA( mk/g 411 2OC ,mk 001/l 3,4 gninrök dadnalb gninkurbröfelsnärB .2102 inuj 03 m o t relläg tednadujbrejnapmaK  
  .rå mef åp lim 000 01 tvitanretla nerå atsröf åvt ed relläg akcärtsrök dasnärgebO .itnarag dgnälröf srå 3 +

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

 Supersnål diesel på 110 hk/280 Nm.

 OPEL ASTRA

EVIGHETSMASKIN TILL KAMPANJPRIS.
års
nybils-
garanti

tegateröftset aksyt lepO ne rappot dar i terå ejdert röF  
troppar nE .ralib edangageb revö tropparstetilavk s:ARKED  

-lib akilo 032 va renoitkepsni renojlim 51 aleh åp daresab
dem rå 051 rellyf iv tta mutkaf ted hco ted rarfi iV .relledom  

sarkeD i nelibranniv va lledomjnapmak vitkartta artxe ne  
  artsA lepO :retset

 :a lb dem datsurtudradnats noitidE 051 artsA
•  gninggälnatamilk snoz-2
•  erallåhtraF
•  rosnesngeR
•  ragläf-ula smut-71
•   ttartrops hco ralotstropSwww.opel.se

Jubileumspris Opel astra 5d. 
Jubileumspris Opel astra Sports tourer.

009 981  RK 
009 791  RK 

 tehirfettaks srå 5 = liböjliM

itnaragskirbaf srå 2 va råtseb itnaragslibyn srå 5 .edatsurtuartxe arav nak nedlib åp anraliB .5 oruE ssalköjliM ,)ITDC 7,1 d5 artsA( mk/g 411 2OC ,mk 001/l 3,4 gninrök dadnalb gninkurbröfelsnärB .2102 inuj 03 m o t relläg tednadujbrejnapmaK  
  .rå mef åp lim 000 01 tvitanretla nerå atsröf åvt ed relläg akcärtsrök dasnärgebO .itnarag dgnälröf srå 3 +
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Kontakta Malin
0451-381443

malin.andersson@stoby.se


