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Nu blir helgen 
lite längre!

Lanseringsränta 3,95 %*

Honda - världens största motortillverkare

Tjusningen med det som är ’nytt’ är att du aldrig 

vet i förväg vart det leder dig. Det fina med 

nya Honda CR-V är att du kommer att njuta 

av varje sekund av vägen dit. Börja resan 

redan idag genom att provköra nya 

Honda CR-V hos din Hondahandlare. 

För visst blir livet mera spännande 

när du får uppleva mera nytt?  

PROVKÖR helt 
nya Honda CR-V
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redan idag genom att provköra nya 

Honda CR-V hos din Hondahandlare. 

För visst blir livet mera spännande 

när du får uppleva mera nytt? 

PROVKÖR helt 
nya Honda CR-V

Pris från

Månadskostnad från ca
Honda har Sveriges 
bästa återförsäljare!  

Enligt Vi Bilägare  
nr 11, 2012

Minst reparationsbehov
Enligt What Car? Reliability 

Survey 2012

Honda har Sveriges 
bästa verkstäder!
Enligt Vi Bilägare

nr 12, 2012

   1 2012-11-14   08:55:14

225.900 kr

Motor: 2.0 i-VTEC, 155 hk / 2.2 i-DTEC, 150 hk. Bränsleförbrukning: 5,1-7,7 l/100 km. Koldioxidvärde: 149-180 g/km. Nybilsgaranti: 3 år/10 000 mil. Miljöklass: Euro 5. *Gäller 23/11 – 3/12 2012 vid köp av nya
CR-V årsmodell 2013 genom Honda Finans. **Honda Finans: ränta 4,95 %, effektiv ränta 5,50-5,50%. 30% kontantinsats, 40% restvärde, ordinarie avgifter. Löptid 46 mån. Räntan kan komma att justeras beroende på
Honda Finans upplåningskostnad. Bilen på bilden är 2.2 Executive MT, Passion Red Pearl, kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel. Läs mer på hondacr-v.se

1.993 kr**

Newmanbil AB
HässleholmHässleholm

www.newmanbil.se               0451 - 38 40 00
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En fullt godkänd insats av vårt ungdomliga lag

Så kan vi åter summera en innehållsrik fotbollssäsong.

Förutsättningarna var att vi startade med ett rekordungt lag, nio spelare hade lämnat sku-

tan.
I Kristianstadsbladet blev vi tippade sjua - vi blev trea - vilket betyder att våra ungdomar 

gjort en fullt godkänd insats.
IFK startade med en premiärseger borta mot Höör och sedan trillade poängen in och vi var 

med i toppracet hela vårsäsongen och då växte givetvis förväntningarna efterhand.

Men det är små mariginaler mellan en tredjeplats och en serieseger, vi hade inte flytet mot 

slutet, i avslutningsmatchen mot Höör hade vi två nyckelspelare avstängda och fyra skadade, 

det har man inte råd med.
Många undrar varför det inte blev serieseger efter två års kvalspel. Anledningarna är natur-

ligtvis många:

• Nyckelspelaren Ayanda Nkili var skadad och spelade knappt hälften av matcherna under 

säsongen.
• Vårens skyttekung Alexander Björnlund (8 mål) skadades i höstderbyt och gjorde sedan  

inte fler mål under hösten.
• IFK tappade 5 av 6 poäng mot Ronneby, som åkte ur serien.

• IFK tappade 4 av 6 poäng mot ett annat bottenlag, Bromölla.

• IFK gjorde självmål efter en dryg minut i höstderbyt mot Hässleholms IF, klart att det blir 

uppförsbacke då, bara att gratulera våra gröna kamrater.

• Men den absolut största anledningen att IFK inte vann serien var ineffektiviteten framför 

mål, det krävdes tjugo målchanser för ett mål...

IFK kommer att köra vidare på den linje som nya styrelsen med ordförande Mats Flinck i 

spetsen stakat ut.
Det betyder att tränarduon Bosse Nilsson och Björn Andersson fortsätter att utveckla dom 

unga spelarna, för många av A-lagsspelarna var det första säsongen i representationslaget:

Jonathan Nilsson, 20 år, Niklas Jönsson, 18 år, Linus Svensson, 19 år, Ekrem Dibrani, 19 år,

Linus Carlsson, 18 år, Oscar Eriksson, 20 år, Danny Gunnarsson, 20 år, Edem Hetcheli, 17 år.

Sedan är det en rad ungdomar som fått känna på A-laget mer sporadiskt: Anton Pram-

berg, 18, Axel Harletun, 18, Ante Nilsson, 18, Oscar Johannesson, 19, Kristian An, 18, Filip 

Ranmo, 18...

Naturligtvis kommer de här unga spelarna att utvecklas ytterligare nästa säsong – och så 

hoppas vi att de skadade anfallarna Alexander Björnlund och Waxiu ”Sibbhultaren” Shehu, 

(båda 20 år) är tillbaka.

Bland ungdomslagen har vi haft massor med framgångar:

• Juniorlaget kvalade in till Juniorallsvenskan. Grattis!

• Juniorlaget gick också långt i Gothia Cup, blev utslagna av Chiparamba, Zambia.

• 15-årslaget gick till final i vår egen Cup Syd, förlorade i förlängningen

• Flera av de andra pojklagen vann sina serier.

Även på ungdomssidan har vi synnerligen duktiga, välutbildade tränare, många tidigare 

spelare i föreningen; Alf Jönsson, Jocke Osberg, Jan Zenthio, Jan Melin, Conny Olsson, Stefan 

Jansson, Tony Helm, Fredrik Ahlgren och Alexander Söderberg. Lägg därtill ytterligare ett 

dussin duktiga ungdomstränare som tar väl hand om våra unga spelare.

I detta nummer av IFK-aren hittar ni ett block av ungdomssidor som börjar på sidan 

23.Ungdomarna är föreningens framtid och här kan ni läsa om cupframgångar, 

talangträning, seriespel – och sist men inte minst vår nya leverantör Intersport.

Lennart Månsson
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Frykholmsgatan 17 • Hässleholm

Tidsbokning 0451-851 33 eller Drop-In 
Öppet: vard 10-18, lörd 10-13

Certifi erad enligt optikbranschens kvali-
tetsnorm 

www.klarsynt.se

  

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

Hemvändarkväll

JULDAGEN
Undvik kö genom  

förköp. Entré 100 kr

Rek. ålder 20 år

Tisdag
25/12

Nattklubb Zonen
Juldagen 23-03

På scenen:

www.farozon.se

Iris Blommor
Hässleholm

Nytorget 1, 281 38 Hässleholm.  Tel: 0451-102 17
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Amaryllis på lök

50:-/styck

Det är endast hos oss Du kan 

skicka blommogram, köpa 

och lösa in blomstercheckar!
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Lennart Persson, IFK:s hedersordförande, finns inte bland oss mer.
Fredagen den 24 augusti kom han inte till fredagssamlingen på 
klubbstugan.
Några timmar senare nåddes alla svartgulrandiga av ett mycket tungt 
meddelande, Lennart hade lämnat oss denna fredagsmorgon.
För alltid.
Ofattbart.
Exakt tre veckor tidigare, den 3 augusti, hade vi firat Lennarts 
80-årsdag på klubbstugan, med en stor princesstårta dekorerad med en 
bild av Lennart när han ”jonglerade med trasan”.
Lennart Persson föddes på en bondgård i Marieholm den 5 augusti 
1932. Han hamnade i Hässleholm 1952 när han antogs som student vid 
Hässleholms Tekniska Skola, HTS, välrenommerad och med studenter 
från hela landet.
Lennart utbildade sig till byggnadsingenjör och blev Hässleholm 
trogen.
Under studietiden hade han börjat spela boll för IFK och efter 
spelarkarriären valdes han in i fotbollssektionen, fortsatte sedan som 
lagledare – och 1973 blev han IFK:s ordförande.
Lennart såg snabbt till att IFK tog över som stadens ledande fotbollslag, 
1974 avancerade IFK till näst högsta serien och det blev matcher på 
nybyggda Österås idrottsplats – som Lennart för övrigt byggt - mot 
storlag som IFK Göteborg och Helsingborgs IF.
Största framgången nådde IFK 1993 då man kvalade till allsvenskan 
mot Degerfors IF – fortfarande med Lennart som stolt ordförande.
Lika framgångsrik var Lennart som chef för byggföretaget ABV, 
nuvarande NCC, som snabbt blev branschledande i Göingebygden 
under Lennarts ledning. Lennart var NCC trogen fram till 
pensioneringen.
Nu har Lennart lämnat oss för gott och en sak är säker, 
fredagssamlingarna på klubbis blir aldrig som förr.
Vi kommer att sakna din värme, din humor, dina sakliga inlägg, din 
optimism, din kärlek till IFK.
Vila i frid, Lennart!

Lennart Månsson

Vi saknar dig Lennart

Lennart hann fira sin 80-årsdag på klubbstugan tillsammans med 
sina kamrater i IFK.
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– Butiker i butiken –
Stortorget Hässleholm 

Tel. 0451 - 38 43 00

0451- 140 10, Sven Brendheden 070- 56 81 153

I HÄSSLEHOLM

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

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
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PROFILEN           Namn: Karl Alexander Björnlund
      Född: 1992-11-26
   Längd: 181 cm
Vikt: 73 kg
Bor: Kristianstad
Civilstånd: Singel
Yrke: Elevassistent
Bil: Peugeot 206 GTI
Klubbar: Sösdala IF och IFK
Styrkor: Teknik, känsla för spelet
Svagheten: Defensiven, fysiken
Favoritlag: Manchester U
Favoritspelare: Mesut Özil
Skräckmotståndare: Johan Waldemarsson
Favoritland: Sverige
         Mat: Grillad köttbit
            Favoritskådis: Johan Rheborg
          Favoritartist: Cold Play
        Ogillar: Att förlora på FIFA
  Tycker om: Växjö Lakers

”ALEX”
– liraren

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

Han debuterade i Sösdalas div. Vl-
lag som 12-åring.
Hans farbröder var tongivande 
spelare i IFK Hässleholms all-
svenska kvallag 1993, tvillingarna 
Håkan och Christer Andersson.
Han kom till IFK 2007, 15 år gam-
mal. Han debuterade i IFK:s A-
lag 2009, som 17-åring.
Han fi ck sitt genombrott i IFK i 
våras då han dundrade in 8 mål.
Höstens profi l heter ALEXAN-
DER BJÖRNLUND – på måndag 
fi rar han sin 20-årsdag, ett tidigt 
grattis ”Alex” från hela IFK.

Alexander Björnlund var alltså ett 
underbarn med sin tidiga debut i 
Sösdalas A-lag.
-Jag debuterade 12 år gammal ,det 
året jag skulle fylla 13 - och året ef-
ter var jag ordinarie som vänsteryt-
ter och jag gjorde tio mål, berättar 
”Alex”. På andra kanten spelade 
kompisen Oskar Ericsson, som följt 
Alexander i alla år, numera också 
bofast i IFK:s A-lag.
”Alex” hade fart och teknik i mas-
sor och han vände ut och in på mot-
ståndarförsvaret, sämre var det med 
styrka och tuffhet.
-När jag kom till Skåne-laget så var 
jag helt enkelt för mesig och hade 
lite för lite muskler, speciellt dom 
från Malmö FF och Helsingborgs IF 
var tuffare och tog för sig på ett an-
nat sätt.
Många klubbar ville ha ”Alex” auto-

graf på övergångspappren, det blev 
IFK som drog vinstlotten, 2007 kom 
han till IFK och tränaren i juniorla-
get Simon Nilsson blev hans tränare.
-En fantastisk tränare som trodde ex-
tremt mycket på mig, jag fi ck börja 
som yttermittfältare och fl yttades 
sedan in som innermittfältare där 
jag fi ck spela tillsammans med Joel 
Svensson.
Debuten i A-laget skedde 2009, men 

det var först året efter det blev myck-
et spel, IFK lirade då i division 2.
Succéåret 2012 har ”Alex” spelat i 
anfallet, både på kanten och centralt, 
i våras när han gjorde 8 mål var det 
som central anfallare.

-Det gick väldigt bra för mig i våras, 
målet trillade in och vi var i topp i 
serien.
-Sedan blev jag skadad efter en 
vårdslös tackling efter några minuter 
i derbymatchen i mitten av augusti, 
jag fi ck bandageras och kunde inte 
göra mig själv rättvisa. Vi fi ck inte 
ens frispark och han som tacklade, 
ex-IFK-aren Erik Svensson, den 
duktige mittbacken, var förvånad 
över att han inte fi ck gult kort, men 
det är ju domaren som dömer...
-Sedan blev det inte några mål under 
hösten, säger Alex” bittert, jag blev 
inte kvitt skadan, det är först nu jag 
kan gå för fullt.

DRÖMMÅL
Nu är det bara att ladda för nästa 
säsong, jag tycker det ser bra ut, vi 
spelade seriens bästa fotboll, menar 
”Alex” och får medhåll av Mjällby-
tränaren Peter Swärdh.
-Ditt snyggaste mål i år?
-Jag gjorde ett snyggt mål mot Asa-
rum, dribblade loss på kanten, väg-
gade med Danny Gunnarsson, vände 
upp och bredsidade in bollen stolpen 
in, berättar ”Alex”
-Men 3-3 kvitteringen mot Bromöl-
la?
-Ja, det var ännu snyggare, Andile 
Xaba spelade fram mig, jag skar 
in från högerkanten och skruvade 
den med vänstern förbi målvakten 
i bortre, du har rätt, det var ännu 
snyggare. Drömmålet betydde 3-3 

hemma mot Bromölla i en match där 
Bromölla ledde med 3-0 en bit in i 
andra.
Vad är då målet 2013?
-Att vara bäst, var jag än spelar, 
skrattar ”Alex”.
Så du har anbud?
-Jag har provspelat med Kristianstad 
(div.1) och det gick hyfsat, men jag 
har kontrakt med IFK i ett par år till, 
tillägger han.
-Varför blev det IFK?
-IFK är en 
h i s t o r i s k 
klubb, har 
traditioner, 
känns som 
en större 
klubb. Det 
känns fak-
tiskt som 
om vi skulle 
kunna kom-
ma tillbaka 
till eliten – 
och dessut-
om spelade ju mina farbröder i IFK.

TVILLINGARNA
Alexanders farbröder, de berömda 
tvillingarna Håkan och Christer An-
dersson, gjorde succé i IFK i början 
av 1990-talet och det ledde fram till 
allsvenskt kval mot Degerfors IF, 
Christer dundrade in mål, aldrig un-
der 20 per säsong.
Men även ”Alex” pappa, Mikael, lil-
lebror till tvillingarna, var en mycket 

bra fotbollsspelare.
-Dock tvingades han sluta tidigt på 
grund av en ledsjukdom som stop-
pade karriären, berättar Alex, som 
vet att sjukdomen är ärftlig och han 
äter mediciner mot den.
-Jag får gå upp tidigare varje mor-
gon, det tar en timma att få i sig 
medicinen, den skall tas i omgångar 
under en timmes tid, säger ”Alex” 
och blir allvarlig.
-Bara att hoppas att jag klarar mig 

och kan fort-
sätta spela 
fotboll, det 
är så himla 
roligt, berät-
tar Alex, som 
jobbar som 
elevassistent 
i Tjörnarps 
skola och 
som gärna 
kopplar av 
med tennis, 
golf , tittar 

på Premier League – eller tar ett 
bubbelbad – och då lyssnar han på 
Alex Schulman och Sigge Eklund.
-Dom är vettiga, roliga och smarta, 
berömmer Alex.
-Jag sitter gärna hemma på kväl-
larna, är defi nitivt ingen festprisse, 
det håller inte om man vill bli bra i 
fotboll, menar Alex – som har fram-
tiden för sig, han fyller 20 år på 
måndag. Grattis!

LENNART MÅNSSON
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Lokal - Personlig
www.sparbankengoinge.se

 Farstorp Glimåkra Röke Vinslöv

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

Drömmålet mot Bromölla som betydde kvittering till 3-3, ”Alex” skruvar bollen förbil målvakten.

”Alex” nickduellerar med 
Martin Olofsson, Hässleholms IF. TEL. 0451 - 122 09TEL. 0451 - 122 09
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KVALITETSMAT FRÅN FOOD4YOU

www.food4you.se
0451- 466 50

KVALITETSMAT FRÅN FOOD4YOU

www.food4you.se
0451- 466 50

KVALITETSMAT FRÅN FOOD4YOU

www.food4you.se
0451- 466 50

vindkraft sedan 1990

Eolus affärsidé är att projektera och etablera 
nyckelfärdiga vindkraftsanläggningar.

  Kontakta oss för en lönsam investering!
010-199 88 00

EN AV SVERIGES LEDANDE 
VINDKRAFTSPROJEKTÖRER

FINNS I HÄSSLEHOLM!

Listat på First North. www.eolusvind.com
 

NU KOMMER KYLAN!
Är du beredd på vintern som kommer? Om inte så är det hög tid att se 
om din utrustning. Du hittar självklart allt hos oss på BMS i Hässleholm. 

En bra start för ett gott hantverk - även på vintern!

411:-
inkl.moms

411:-
inkl.moms

Underställ
Med byxa och tröja.
100% polyester. Pris från

199:-
inkl.moms

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 t.o.m. 2012-12-14.

724:-
inkl.moms

Hantverksbyxa 
Finns i marint och svart. 
100% bomull. Pris frånHantverksbyxa

Gul/Marin. Klass 2. 
Pris från

Varseljacka Vinter
Gul. Klass 3. Pris från
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Bli Nyckelkund och 
upplev fördelarna 
du också!

Rådgivning,

service och

bättre pris!Rådgivning, 

service och 

bättre pris!

GYNNA VÅRA ANNONSÖRER!

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    

Molnbaserad 
IP-Växel

Ring från Mobil, dator eller IP telefon
Valfri operatör App för iPhone/Android
Fria lånetelefoner

Billigare utlandssamtal

Försäkring ingår

Nya Smartphones

App för iPhone/Android

- Hyr länge har vi 
inte väntat på den här 
lösningen?

- Hyr länge som helst!

Hyrfoni by

Valfri operatör

Hyrfoni lösning för 10 anställda 
inklusive nya smartphones 
vartannat år.*

*Exemplet är tio användare varav 3 stycken arbetar inne på kontor med fasta IP telefoner eller IP Dect och sju användare väljer Smartphones från Samsung. 
Alla har fasta anknytningar i växeln med noll kronor för interna samtal från växeln och ut till alla användarna. Två användare har möjlighet att agera telefonist 
via gränssnitt i PC. Efter 24 månader kikar vi på vilken operatör som ska gälla för Er under resterande avtalstid samt att ni också väljer nya Smartphones i 
samband med detta. Kostnad: 2995 kr/månaden med alla växelfunktioner inkluderade. Månadskostnader för mobil-abonnemang tillkommer. *Den juridiska 
äganderätten till hyrd utrustning ligger hos Siemens Financial Services. Efter avtalstiden har ni som hyrestagare rätt att förlänga avtalet eller helt enkelt 
återlämna utrustningen. Prisexempel avser en hyrestid på 48 månader.Utlösen från befintlig operatör läggs på er hyreskostnad.

Kontakta oss för en genomgång idag 
på 0770-111350 eller hyrfoni@pmr.nu

Hyrfoni by

2995 Kr/mån*

www.sisterpetras.se | 073-1821889 | Andra Avenyen 5 (Fisktorget), Hässleholm

Akupunktur  |  Blodtrycksmätning  |  Spray Tanning  |  Fräknar

Rodnad  |  Rynkor  |  Solskador  |  m.m.

Hårborttagning  |  Pigmentfl äckar  |  Brustna blodkärl  |  Kärl på benen

Sister Petrás
VÄLKOMNA! 

Petra Andersson Leg. Sjuksköterska

Restylane 
Skinboosters

Erbjudande/Julklappstips

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:

Skräddarsy dina behandlingar!
Du kan Nu köpa ett abonnemang 

hos Sister Petra´s. Betala 595 kr per 
månad - gör valfria IPL och laser-
behandlingar som passar just dig.

Se mer info hemsidan!
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GLASHUSET – 0451-762041 glashuset@statt.se  |  NORRA STATION – 0451-762040 norrastation@statt.se  |  CAFÉ NYFIKET – 0451-10001  info@cafenyfi ket.se

Lunch med variation i

Hässleholm
Besök våra lunchrestauranger
Café Nyfi ket i Hässleholm kulturhus. 
Dagens rätt samt ett utbud av enklare rätter 
och goda kakor till kaffet.  

Dagens 82:- 
Vatten, salladsbuffé, bröd och kaffe ingår. 

På lördagar Paj- och salladsbuffé 75:-

Restaurang Norra station 
i kunskapsbyn Norra station. Lunchservering 
samt även konferenslunch till Norra stations 
konferensgäster. 

Lunch 85:-. 
Måltidsdryck, salladsbuffé, bröd och kaffe ingår.

Bistro Glashuset Lunch med fokus på 
ekologiska och närproducerade råvaror. 
Lite mer exklusivt. Hit går du med fördel när 
du vill ha det lilla extra. 

Veckans lunch 145:-. 
Bordsvatten, bröd, säsongens grönsaker, kaffe och 
nybakade kakor ingår.

Glashusets 
Jultallrik 

250:-
Boka nu!
förbeställning v 49-51. 

Restaurang Oscar har öppet mot 
förbeställning för grupper och konferens. 

Boka på 0451-89000.

Smarta molnlösningar
IQ Solutions, en del av Quid Reklambyrå i 

Kristianstad, är specialiserat på webb och 

webbaserade it-lösningar. 

Alla våra produkter är enkla att använda och 

att anpassa efter dina önskemål och till dina 

övriga system.

Välkommen att prata med oss om dina 

behov.

Nästa produkt?
Just nu arbetar vi på ett system för 

hantering av ISO Certifierings-dokument 

och förenkling av arbetsprocessen för 

certifiering för ett företag i Blekinge.

www.iqsolutions.se

Världens smidigaste 
system för att skapa 

e-publikationer.

Avancerad lösning 
för beställning och 

utskick av reklam- & 
promotionartiklar.

Enklaste verktyget för 
mobila hemsidor.

Intranetlösningar
för både  små och stora 

företag.

Bildbank och filarkiv 
i ett paket.

Endast 30 minuter från Hässleholm

Ett användarvänligt CMS 
för webbplats, mobilsajt 

och intranät.

Världens 
smidigaste system för 

e-postmarknadsföring.

Skapa och hantera 
dina QR-koder.
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Så lanserade IFK sin satsning på tre duktiga förelä-
sare i våras – med facit i hand kan vi bara konsta-
tera att rubriken inte var någon överdrift.
De tre föreläsarna visade sig vara tre riktiga ess.
-Ja, vi lyckades verkligen väl i valet av föreläsare, 
konstaterar Tomas Haglund, IFK:s vice ordförande, 
som tillsammans med Maria Persson, Krister Pers-
son och Fredric Öhman är dom som administrerat 
den lyckade satsningen.

Det började en majkväll med Karl-Erik Nilsson, 
som några veckor tidigare valts till Lars-Åke Lag-
rells efterträdare på en av de tyngsta posterna inom 
svensk idrott, ordförande i Svenska Fotbollförbun-
det.
IFK var väl en av de första föreningarna att enrol-
lera Nilsson – och det var aldrig något tvivel utan 
att Karl-Erik skulle ställa upp.
-Nej, klart att jag kommer till Hässleholm, förkla-
rade Nilsson, se bara till att min gamle domarkol-
lega Martin Ingvarsson sitter på första parkett och 
lyssnar, ett krav som inte var så svårt att uppfylla.
Det visade sig att den gamle elitdomaren, med 
många internationella matcher på meritlistan,   
verkligen uppskattades av publiken på Statt.
Nilsson hade mycket att berätta, en fantastisk his-
toria om hur han började med att ha synpunkter på 
politikerna hemma i Emmaboda – och plötsligt var 
han socialdemokratiskt kommunalråd och högsta 
hönset i kommunen.
Och så fick publiken naturligtvis höra lite om lands-
laget inför EM, som inleddes i Polen och Ukraina 
en dryg vecka senare. Nilsson levde vid denna tid-
punkt med laget under förberedelserna.

I mitten av augusti var det dags för Susanne Pet-
tersson att inta scenen på Statt. Och som hon gjorde 
det...
Tyringe-tjejen som var en lovande tennisspelare 
och som under några år bodde och spelade i USA, 
är sedan några år professionell föreläsare och torde 
ha få ”övermän” i ämnet.
Susanne tog fullständigt över och trollband den 
stora skaran åhörare och det var ingen som gick 
oberörd hem den kvällen – de flesta stod i kö för 
att tacka och undertecknad var en av många som 
bedyrande Susanne att det var det bästa föredraget 
jag hört – och då har man ändå (i min ålder) lyssnat 
till rätt många...
Susanne berättade mycket om att prestera när det 
gäller, här fanns många exempel på att prestations-
ångest ofta hämmar individen. Det handlade också 
mycket om de två hjärnornas olika funktioner – och 
inte minst engagerade Susanne publiken med prak-
tiska övningar om att jobba tillsammans.

Avslutningsvis kom så Tina Thörner till Statt 3 ok-
tober – och med sin lysande föreställning fullbor-
dade hon föreläsningssuccén. 
Tina, bondtösen från Värmland som blev berömd 
rallybrud, bestämde sig tidigt för att lyckas i livet.
Tidigt stack Tina till USA där hon genomgick pilot-
utbildning, naturligtvis var hon ensam tjej.
Men det var som rallyförare och kartläsare i världs-
klass som Tina blev känd hos den stora allmänhe-
ten.
Tinas budskap har många likheter med Susanne, 
det handlar om att man måste tro på sig själv, alltid 
ge hundra procent, då kommer framgångarna.
På första parkett satt IFK:s spelare och tränare, det 
bådar gott inför 2013.

Lennart Månsson

TRE ESS i föreläsningar på Statt

Susanne Pettersson (ovan), Tina Thörner (nedan) och Karl-Erik Nilsson (höger) .
Bildera längst ner visar hus Susanne sysselsatte deltagarna med roliga övningar.
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AA - Anonyma Alkoholister
– är en gemenskap av män och kvinnor som 

träffas regelbundet för att dela sina erfarenheter.

Alkoholproblem? Snapphanegruppen
Hantverkaregatan 6 NB

Tel: 0734 - 30 98 28
Mötestider:

Måndag 19.00 Onsdag 19.00
Torsdag 12.00 Lördag 10.00

Parkvillan
Åkaregatan 11
Tel: 0451 - 892 04

Mötestider:
Tisdag 19.00 Fredag 19.00

Söndag 19.00

Vilken 20 års-present grabbar

IFK släpper ny hemsida!

www.ifkhassleholm.se

Vilken underbar 20-årspresent!
IFK:s Oskar Ericsson fyllde 20 år i våras och då kom 
morbror Mats Svensson, ekonomichef på  Friends 
arena, med den bästa presenten.
Två biljetter till invigningsmatchen på nya Nationala-
renan Friends arena, Sverige-England.
Så i förra veckan drog Oskar tillsammans med bäste 
kompisen Alexander Björnlund (som fyllde 20 i mån-
dags) upp till Kungliga huvudstaden.
Sösdala-pågarna intog loge 18, logen intill heders-
logen där Lars-Åke Lagrell och Lennart Johansson 
huserade tillsammans med gräddan av  svensk och 
europeisk fotboll.

Mat och dryck serverades före matchen, sedan drog 
Zlatan show igång. Träningsmatcher räknas ju i prin-
cip inte längre, brukar bli sega föreställningar, men 
när England vände 0-1 till 2-1 tände Sverige till, 
framförallt kom Anders Svensson in och hans pass-
ning till 2-2 var suverän.
Avslutningen känner ni till, Zlatans vackra cykelspark 
till 4-2 – och för dom som såg innefotbollen i Qpoo-
len i helgen som gick fi ck se comebackande Daniel 
Engel kopiera bedriften när han avgjorde en av IFK:s 
matcher med ett liknande mål.
Då var Oscar och Alexander på plan.

Då kan vi lägga ytterligare en fotbollssäsong 
bakom oss.
En säsong som fotbollsmässigt för A-laget i stort 
motsvarat förväntningarna, vi hade inför detta året 
med tanke på att nio spelare lämnade oss.
Detta påverkade i högsta grad vår tidigare målsätt-
ning vilket fi ck till följd att vi fi ck ändra vår inrikt-
ning för representationslaget.
Beslutet bestod bl.a av att vi anställde Bosse Nils-
son och Björn Andersson som tränare och instruk-
törer för att lägga fokus på att utbilda och utveckla  
vårt unga lag. Alltså en satsning på mycket egna 
produkter som skall etablera  sig i div. 3 och där-
efter vara redo att kunna ta steget upp i seriesys-
temet.
Vi vet med den erfarenhet som våra kompetenta 
tränare har att vilja bygga underifrån att detta är 
rätt väg för IFK vilket innebär att vi måste accep-
tera  att vi bygger långsiktigt och inte kan förvänta 
oss snabba resultat. I detta beslut gäller också att vi 
skall ha kompetenta och utbildade tränare för våra 
ungdomar som börjar spela 11-manna fotboll då 
vi anser att det är här vi börjar lägga grunden för 
våra unga spelare.
Vi skall också se till att ha ett nära samarbete med 
våra grannklubbar för att kunna erbjuda deras spe-
lare en professionell  träning och utbildning.
I detta sammanhang så vill jag också nämna det 
utbyte vi har med Stars of Africa där vi fått spelare 
till vår förening som utbildats och utvecklats under 
vår ledning för att sedan gå vidare i karriären.
Exempel på detta är May Mahlangu till Helsing-
borgs IF, Suprise till Landskorna BoiS, Tiki Rantie 
till Malmö FF och nu i dagarna har Ayanda Nkili, 
som spelade för oss i fjol, i år  tecknat ett avtal 
med Örebro SK.
En fråga som jag ofta får är varför vi har spelare 
från Afrika, hur många vi har - och vad övriga spe-
lare och ledare tycker etc.
Svaret är mycket enkelt. Hade vi hittat spelare i 
vår närhet som är lika  bra eller t.o.m. bättre så 
hade vi givetvis valt dessa först. 
Ekonomiskt är detta  fördelaktig för föreningen, 
som med tanke på de knappa resurser vi har till 
förfogande är till gagn för oss. Fotbollsmässigt 
och socialt tillför dom oerhört mycket  både på och 
utanför planen. Vi stämmer självklart av både med 
ledare och spelare om vi skall ha Afrikaner i laget 
(maximerat till två) och här är alla mycket tydliga 
att detta är positivt för föreningen och ingen har 
någon gång framfört att dom tar plats för andra, 
utan snarare att dom utvecklar våra egna spelare.

När det gäller den övriga fotbollsverksamheten så 
fi nns den i andra artiklar i tidningen, så jag väljer 
att inte kommentera detta närmare här, dock vill 
jag speciellt nämna juniorlagets avancemang till 
juniorallsvenskan vilket är ett bevis på får satsning 
underifrån har burit frukt.

Man kan naturligtvis inte undgå att nämna ekono-
min, frågor kring denna dyker alltid upp oavsett 
om det är positivt eller negativt.
Här kan jag konstatera – trots att inte året är 
slut - att vi i stort sett kommer att klara de mål 
vi satte upp inför denna säsongen. Det har varit 
ett mycket hårt arbete som ALLA i föreningen har 
bidragit till, och inte minst våra trogna sponsorer, 
stora som små, och till Er säger vi i styrelsen ETT 
STORT TACK, men nu börjar nästa fas för att få 
utrymme till  våra satsningar. Alltså ingen rast 
ingen ro, precis så det skall vara i en förening.

Hur kommer då säsongen 2013 att se ut?
Ja, våra arrangemang kommer att gå vidare, för att 
nämna några så är det Cup Syd - som verkligen är 
på gång,  att återigen bli ett stort evenemang.
Sportlovscupen går vidare som tidigare.
Sommarfotbollen kommer också att fortsätt och 
ev. utvecklas .
Talangträningen är en mycket uppskattad tränings-
form under 2 dagar och 2 gånger per år. 
Inbjudna och frivilliga spelare kommer från 
många grannklubbar, som ser detta som intressant 
att få se sig bedömd utav Bosse och Björn som har  
stor erfarenhet av unga spelares talang.

Aktiviteter för att bringa inkomster till föreningen 
kommer att fortgå . PR-gruppen ansvarar för detta 
och kommer att utöka sina aktiviteter.

Fotbollsmässigt då?
Det är viktigt att det går bra för hela föreningen 
och alla lag. Alla vet hur positivt det blir om man 
ligger bra till i sin serie och gör bra matcher.
Där har vi ledare en viktigt roll att få en ’’vi’’ 
känsla för IFK. Man skall vara stolt över att vara 
en IFK:are när man springer in på plan i den gul-
svarta dräkten.

När det gäller A-laget så gäller samma målsättning 
som jag redogjort för. Vi skall givetvis fortsätta att 
slåss med topplagen och jag hoppas att vi kan ta 
första steget 2013.
Det är självklart när man spelar fotboll att målet 
är att vinna.
Jag vill här citera vår tränare Björn Andersson då 
han efter säsongen sa ’’vi har precis börjat spela 
som vi har tänkt och har mycket att lära, men här 
fi nns många spelare som har en fotbollsframtid 
med bra ambitioner, men det får ta den tid det tar’’.
Låt oss ta oss denna tid, det är trots allt slutresul-
tatet som räknas

Innan jag avslutar så vill jag återigen passa på att 
gratulera Hässleholms IF till seriesegern och en 
väl genomförd säsong.

Till sist:
Fotboll är en fantastisk sport, som skapar väldigt 
mycket positivitet.
Vi hoppas på ett ökat intresse för vår ungdomsfot-
boll både vad gäller spelare och ledare.
Vi vet att med ett ökat intresse för föreningsenga-
gemang så kan vi också minska social utslagning 
bland ungdomar.
Vi skapar inte bara topp, för utan bredd får vi ald-
rig någon topp.
Så ALLA är välkomna ner till Österås för att få 
uppleva tjusningen med fotboll.

Mats Flinck
Ordförande i IFK Hässleholm

Ordföranden har ordet...

www.ifkhassleholm.se

IFK har nöjet att just idag, samma dag 
som vår klubbtidning IFK-aren distri-
bueras, släppa vår nya hemsida.
Adressen är densamma, gå in på 
www.ifkhassleholm.se – så får du se 
en moderna version av hemsidan. Det 
är Martin Hansson som gjort hemsi-
dan, Martin är broder med gamle IFK-
spelaren David Hansson, den kanske 
snabbaste spelaren IFK haft. Den nya 
hemsidan är minst lika snabb.

Mats Flinck, Ordförande

Alexander och Oskar på Friends Arena

1-0, Zlatan jublar över premiärmålet.
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Smarta lokaler bygger man inte ut

En del av Hässleholms kommun.

s

hibab.se

HIBAB_254x87_Layout 1  2012-11-06  13.24  Sida 1

Lagerrensning!
Nu gör vi plats för 
vårens nyheter. 
Missa inte ett unikt 
tillfälle att investera 
i äkta Elitfönster.
Välkommen!

Gäller våra lagermodeller av 
Elit Complete, 1/11-31/12. 
Reservation för slutförsäljning! 

Mer info på elitfonster.se

Hässleholm, 
Perstorp
Sösdala

S. Kringelvägen  Hässleholm
Tel. 0451- 468 40

Hjulinställningar  •  Balanseringar
Riktning av aluminiumfälgar  •  Service Släp uthyres!

Godtemplaregatan 1, Gallerian, Hässleholm
0451-103 20 
http://www.facebook.com/jc.hassleholm
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Det bidde inte någon ny arena i Hässleholm.
Men det bidde två konstgräsplaner med det absolut senaste 
och bästa konstgräset.
-Ja, det har verkligen blivit bra, säger Sven Jinert, en av ini-
tiativtagarna till såväl  arenaprojektet som konstgräsplanerna.
IFK har varit positiva under hela resan och bidragit till att 
konstgräsplanerna till slut blev verklighet, menar Jinert. 
Vad betyder då konstgräset för IFK?
-Detta ger oss naturligtvis helt andra förutsättningar att kon-
kurrera fotbollsmässigt, säger IFK-tränaren Bosse Nilsson. 

Nu kan vi förbereda oss som alla andra seriekonkurrenter, 
slipper nödlösningar inomhus och slipper dåliga grusplaner.
-För 30 år sedan hade vi sydsveriges bästa grusplan, då kom 
de allsvenska lagen till stan för att vi hade de bästa förutsätt-
ningarna, de senaste åren har  grusplanen inte varit lika bra. 
På sikt kommer detta att betyda att vi åter kan sätta Hässle-
holm på den svenska fotbollskartan.
IFK kommer att utnyttja de två konstgräsplanerna mycket, 
både på seniornivå och ungdomsfotboll.

Äntligen konstgräs

HÄLSOKOSTBUTIKERNA
I Hässleholm, 

Första Avenyen 8 – Vattugatan 10 
010-54 33 804 

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

  www.sveland.se
Kundservice 0451-38 30 00

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

Skånes närmaste stad

Välkommen till

- Hässleholm nästa!

CITYLÖRDAG  24/11  kl 10-16
SKYLTSÖNDAG 25/11 kl 12-18
Julmarknad, julsånger och dans kring granen, 
åk häst och vagn med tomten eller snurra i en 
julkarusell. Välkomna till Hässleholm för a�  
uppleva den första jul- och vinterstämningen.
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Vi ser mer än dina siffror  
Mazars set Revisionsbyrå

tel 0451-38 46 70  www.mazars.se  

38 ANNONSHela denna bilaga är en annons från Hässleholm kommun

Hibab
AA

Finja
www.bgbygg.se

info@bgbygg.se

Reparationer – Ombyggnader
Tillbyggnader – Murning – Gjutning

Kakel & Klinker – Grävning
Ritningar & Byggnadslov

Över 30 års erfarenhet!

Bengt 0709-474701
Görgen 0709-474702

Stefan 0709-474703

Maskinuthyrning - Tel: 0451-880 80
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Mittfältskamp. Joel Svensson, IFK, vinner duellen mot ex-IFK-aren Kristian Eriksson.

Höörs IS – IFK Hässleholm 0-2 (0-1)
Målen: Ayanda Nkili, Joel Svensson
Drömstart - och två kanonmål, Joel Svenssons en volleyträff från 30 
meter. Sedan hade Henrik Roswall två formidabla kanonfrisparkar från 
35 meter, den ena räddade Joel Ringström, den andra rammade ribban 
så det hördes ända till Hässleholm.

IFK Hässleholm – Asarums IF FK 3-1 (2-0)
Målen: A. Björnlund, Henrik Roswall, Johan Waldemarsson
Alexander Björnlund gjorde 1-0 efter härlig soloprestation och 
väggspel med Danny Gunnarsson, Henrik Roswall dundrade in tvåan 
och slutresultatet fastställdes av Johan Waldemarsson på en underbar 
frispark från Mattias Andersson.

IFK Hässleholm – VMA IK 0-0 
Absolut ingen typisk 0-0 match, båda lagen hade massor med målchan-
ser, förvånande att ett så bra lag som VMA åkte ur. Bästa målchanserna 
hade Joel Svensson och Diego Delgado.

Ronneby BK – IFK Hässleholm 1-1 (0-0)
Målen: Alexander Björnlund
Onödigt poängtapp, först en utvisning på mittplan, Niklas Jönsson – 
och med bara tio man dominerade IFK fullständigt. Linus Svensson, 
tillbaka efter skada, nära göra första målet, minuten senare gör Alex-
ander Björnlund 0-1, sedan bjuder IFK på ett mål efter misstag mellan 
målvakt och mittbackar.

IFK Hässleholm – Sillhövda AIK 4-2 (0-1)
Målen: Alexander Björnlund 2, Linus Karlsson, Islam Mireé
Sillhövda ledde tills 86:e minuten då Linus Karlsson kvitterade till 2-2, 
sedan hann Islam Mirée (89:e) och Alex Björnlund (övertid) avgöra 
med två mål.

Bergkvara AIF – IFK Hässleholm 0-3 (0-3)
Målen:  Danny Gunnarsson, Andile Xaba, Alexander Björnlund
En säker seger där IFK gjorde tre snabba mål i mitten av första halv-
leken och sedan spelar av matchen. Danny Gunnarssons premiärmål i 
A-laget betydde 0-1. Mittbackarna Linus Karlsson/Walde släppte inte 
till en enda målchans.

IFK Hässleholm – IFÖ Bromölla IF 3-3 (0-2)
Målen: Johan Waldemarsson, Henrik Roswall, A. Björnlund
IFK dominerar, men 0-2 i halvtid och när sedan Kim Thörnberg får 
volleyträff från 30 meter ser det hopplöst ut, 0-3 – men IFK reser sig 
igen - och man minns speciellt Björnlunds (3-3) otroligt läckra mål från 
högerläge där han skruvar runt målvakten. Två otroligt läckra framspel-
ningar av Andile Xaba till 2-3 och 3-3. IFK skulle haft straff i 93:e.

Hässleholms IF – IFK Hässleholm 2-2 (0-1)
Målen: Danny Gunnarsson, Islam Mireé
IFK spelar ut HIF efter konstens alla regler i första halvlek, men har 
bara 1-0 och i andra vänder HIF till 2-1 innan Islam Mirée kvitterade 
på övertid. Diego Delgado var formidabel inledningsvis och lurade 
HIF-backen upp på läktaren gång på gång, men efter en halvtimma 
skadades han sig och fi ck utgå. Joel Svensson glänste på mittfältet.

IFK Hässleholm – Lyckeby GoIF 3-2 (2-0)
Målen: Joel Svensson, Andile Xaba, Ayanda Nkili
IFK tappar en till synes säker  2-0 ledning till 2-2 innan Ayanda Nkili 
kom in och avgjorde. Lyckeby var det bästa lag IFK mött vid denna tid-
punkt, rullar fotboll precis som IFK och det var en mycket bra match.

Nosaby IF – IFK Hässleholm 2-3 (2-2)
Målen: Oscar Eriksson, Ayanda Nkili, Alexander Björnlund
Regnet öste ner, tidig Nosaby-ledning, men snabb replik av IFK till 
1-1. Andra matchen i rad som Nkili, som varit skadad hela våren, 
avgjorde i slutminuterna.

IFK Hässleholm – Älmhults IF 0-2 (0-1)
Kontringsskickliga smålänningar vinner matchen efter två mål av en 
viss Abbas Abbas, som sedan skriver på för IFK på hösten p.g.a. studier 
i Eslöv. Ekrem Dibrani ny i backlinjen.

Danny Gunnarsson har gjort 1-0 i vårderbyt

Edem Hetcheli, 17 år, en av tränarduon 
Bosse Nilssons och Björn Anderssons adepter.

Syns ditt företag?
Vi erbjuder det mesta inom reklam och marknadsföring. Om du behöver en partner som 
hjälper dig med din direktreklam, katalog, tidning, hemsida, bilstripning, skylt, grafiska 
profil, prislista, fotografering, 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 Nu i Kristianstad

Oskar Ericsson A. Björnlund, D. Gunnarsson och M. Andersson
Rickard Svensson, Björn Andersson, 
Tommy Karlsson och Bosse Nilsson.
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Älmhults IF – IFK Hässleholm 0-1 (0-1)
Målen:Alexander Björnlund
IFK dominerade och tog en snabb revansch, segern borde blivit större. 
Alex avgjorde igen, Edem Hetcheli (född 1995) gjorde 0-2, trodde alla, 
då Edem elegant rundat målvakten,  men bollen räddades på mållinjen. 
Backlinjen Andersson-Nkili-Waldemarsson-Svensson felfri.

IFK Hässleholm – Nosaby IF 2-1 (2-0)
Målen:  Danny Gunnarsson,  Mattias Andersson
2-0 ledning efter en härlig första halvlek, bra passningsspel och många 
målchanser, Gunnarsson 1-0 och Mattias Andersson elegant lobb gav 
2-0. Walde suverän, bl.a. minns man hans genombrott där han körde 
slalom mellan motståndarna i bästa Stenmark-stil.

Lyckeby GoIF – IFK Hässleholm 0-0
Ett vilt  kämpande Lyckeby höll nollan trots massor med IFK-chanser. 
Calle Lindell var säkerheten själv i IFK-buren och han bjöd på årets 
räddning när Ayanda Nkili bröstade ett inlägg över Calle, som miraku-
löst vände i luften och räddade sitt mål från påhälsning.

IFK Hässleholm – Hässleholms IF 1-2 (0-1)
Målen: Henrik Roswall
Bjuder man på självmål efter 1,5 minut blir det uppförsbacke. Sedan 
vräktes skyttekung Björnlund omkull och fi ck bandageras och var 
skadad hela hösten. IFK fi ck inte ens frispark, tacklaren, duktige ex-
IFK-aren Erik Svensson, var förvånad över att han inte fi ck varning.

IFÖ Bromölla – IFK Hässleholm 1-1 (0-0)
Målen: Waxiu Shehu
Första halvlek var IFK:s bästa, målchanserna radades upp och minst tio 
rena frilägen. - Hade IFK gjort mål på 25% av chanserna hade det stått 
4-0 i halvtid, sa gamle Hässleholms-profi len Lars Kryger. Nye Waxiu 
”Sibbhultaren” Shehu kvitterade med en vacker nick.

IFK Hässleholm – Bergkvara AIF 4-0 (1-0)
Målen:Waxiu Shehu 2, Andile Xaba, Ekrem Dibrani
En säker seger mot bottenlaget, återigen två mål av Waxiu ”Sibbhul-
taren” Shehu. Unge Linus ”Kotten” Carlsson spelade från start och 
gjorde det bra, Anton Pramberg fi ck gjorde också ett bra inhopp – och 
ännu yngre Edem Hetcheli, 17, var bäste man på plan.

Sillhövda AIK – IFK Hässleholm 0-3 (0-1)
Målen: Mattias Andersson, Joel Svensson, Chadley Jacobs
Åter en kassaskåpssäker seger, 0-1 efter en härlig hörnvariant som 
Mattias Andersson läckert fi ck in i bortre hörnet. Det var bara ett lag på 
plan på denna underbart vackra idrottsplats.

IFK Hässleholm – Ronneby BK 0-1 (0-1)
Ett otroligt resultat där IFK återigen radar upp målchanser i massor, 
men inte lyckas göra mål och i första halvleks sista sekund (44.57) 
avgör bottenlaget. Roswall kom förbi sin back hela tiden, utan resultat, 
kanonfrispark i krysset, målvakten räddade, två uteblivna straffar...

VMA IK – IFK Hässleholm 1-2 (0-1)
Målen: Henrik Roswall, Chadley Jacobs
Lördagsmatchen fi ck skjutas upp p.g.a. regn, matchen spelades på 
tisdagen och IFK vann den händelserika matchen, som blev onödigt 
spännande då VMA tilläts reducera. Rekordung bänk: Edem Hetcheli 
(1995), Axel Harletun (1994), Anton Pramberg (1994), Filip Ranmo 
(1994), Oskar Johannesson (1993) och Jonathan Nilsson (1992).

Asarums IF FK – IFK Hässleholm 1-1 (0-1)
Målen: Andile Xaba
Blekingarna fl yttade matchen till konstgräs eftersom dom bedömde 
sina chanser som större – och dom fi ck rätt. Efter IFK-ledning kunde 
Asarum kvittera – och det värsta var två gula kort I slutskedet, båda 
innabar avstängningar på två av försvarsnyckelspelarna Mattias An-
dersson och Ayanda Nkili.

IFK Hässleholm – Höörs IS 1-4 (0-1)
Målen: Chadley Jacobs
Sex skadade och dessutom avstängda Andersson/Nkili blev ju 
en omöjlig uppgift. Det blev inte bättre av ett tidigt Höör-mål 
efter jättemisstag av IFK-försvaret – där rök kvalplatsen.

Stockholm: Niklas Larsson • Marcus Ericsson
                     Joel Marklund
Göteborg:  Carl Sandin • Daniel Stiller
Malmö:  Nils Jacobsson

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

www.bildbyran.se

Diego Delgado Mattias Andersson Henrik Roswall Linus CarlssonCalle Lindell, Johan Waldermarsson och Ekrem Dibrani



18 IFK Hässleholm

w
w

w
.byaagaard.com

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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.byaagaard.com

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

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!

NYHET! 

GRÄNSLÖS
DEN ENKLA & FLEXIBLA MUREN

En renovering som drar ut på  tiden roar 
ingen. I Finjas nya  broschyr ”Badrum på 
fyra dagar” tar vi dig med på en pedagogisk 
”byggresa” med fyra nya  produkter som gör 
byggandet både enklare och snabbare. 
 
Läs mer på www.finja.se

BYGG BADRUM 
PÅ FYRA DAGAR

GYNNA VÅRA ANNONSÖRER!
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Kompetensare riktar sig till dig som är mellan 16-29 år och 

är motiverad till att börja arbeta.

Vi hjälper dig 

- att förbereda dig inför ditt kommande arbete

- med en knuff i rätt riktning

- och ger dig möjligheten att visa vad du kan 

Är du UNG och MOTIVERAD 
men har svårt att få in en fot i arbetslivet?
Visste du att de flesta tjänster tillsätts med hjälp av kontakter?
Utan kontakter kan det vara svårt att få chansen att visa en 
arbetsgivare vad man går för.

Ansök på www.kompetensare.se

”75% av de ungdomar som deltagit 

i Kompetensare har gått vidare till 

studier eller arbete”

Kompetensare hjälpte mig med praktikplats, 
vilket ledde till en anställning.
                                           Vladde

Matcher/Mål   2012
A-LAG HERRAR  serie  total

Danny Gunnarsson  22/3 27/4 
Calle Lindell  22/0 28/0
Joel Svensson  21/3 28/5
Johan Waldemarsson  21/2 25/3
Edem Hetcheli  21/0 25/0
Jonathan Nilsson  21/0 27/0
Mattias Andersson  20/2 24/4
Andile Xaba  19/4 23/5
Ekrem Dibrani  19/1 24/2
Alexander Björnlund  18/8 22/10
Linus Svensson  18/0 20/0
Oscar Eriksson  17/1 22/2
Diego Delgado  17/0 22/0
Henrik Roswall  16/4 22/5
Islam Mireé  16/2 21/4
Niklas Jönsson  14/0 19/0
Jakob Lang  14/0 20/0
Ayanda Nkili  12/3 15/4
Linus Karlsson  12/1 15/1
Linus Carlsson  7/0 9/0
Axel Harletun  7/0 8/0
Waxiu Shehu  6/3 7/3
Filip Ranmo  6/0 7/1
Chadley Jacobs  4/3 4/3
Abbas Abbas  4/0 4/0
Oscar Johannesson  4/0 4/0
Anton Pramberg  4/0 4/0
André Bengtsson  3/0 3/0
Daniel Engel  3/0 3/0
Benny Johansson  1/0 1/0
Ante Nilsson  1/0 2/0

Svenska Cupen
Ängö BK-IFK 4-6 (1-1)
Målen: J. Waldemarsson,  O. Eriksson, A. Xaba, 
M. Andersson, J. Svensson, D. Gunnarsson 
Gåsskit över hela Fredriksskans, domaren 
var mycket nära att stoppa matchen.

IFK-Umeå FC 0-2 (0-1) 
IFK:s bästa match för året, mot superettanla-
get, men ingen utdelning målmässigt.

DM
IFK-Hardeberga BK 3-1 (1-0)
Målen: E. Dibrani, A. Björnlund, I. Mireé
Dimma över hela Österås, men säker IFK-
seger.

Asmundtorps IF-IFK 0-3 (0-0)
Målen: A. Björnlund, F. Ranmo, J. Svensson
IFK avgjorde i andra halvlek. Junioren Filip 
Ranmos första A-lagsmål.

IFK-GIF Nike 5-3 (0-0)
Målen: A. Nkili, H. Roswall, M. Andersson, 
J. Svensson, I. Mireé
IFK hade bäst nerver i straffavgörandet mot 
fjolårets kvalmotståndare Nike.

Torns IF-IFK 1-0 (0-0)
Mycket bra match av IFK mot Div. ll-laget, 
många IFK-chanser, men inga mål.

Waxiu ”Sibbhultaren” Shehu, 20 år, anslöt till 
IFK-truppen i somras.
Waxiu, som närmast kommer från Sibbhult, 
är från Nigeria och flydde undan strider och 
oroligheter.
Nu skall Waxiu bli pappa och skall är på väg 
att bilda familj med  flickvännen Sofie från 
Glimåkra.
Waxiu hann med sex seriematcher för IFK i höst 
innan en skada stoppade de tuffe forwarden.
Han kom in i bortamatchen mot Bromölla och 
hade inte varit på plan många minuter när han 
i kamp med Bromölla-keepern nickade in kvit-
teringen till 1-1, mycket vackert.
I nästkommande match, hemma mot Bergkvara, 
gjorde Waxiu påpassligt två mål, båda från nära 
håll.
-En stark forward som är mycket giftig inne i 
boxen, berömmer IFK-tränaren Bosse Nilsson.

”Sibbhultaren” gjorde succé!

Kolla in vår nya hemsida - www.ifkhassleholm.se
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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!

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.
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VVS
KN

Ingenjörer AB

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

www.gummiroth.se

90

STENSÄTTNING 
Nedkapning av 

oljepannor och tankar.

0709 - 49 42 40 
Jimmy Andreasson

JA Entreprenad

Allt i plåt och ventilation
Etablerat 1964

0451-158 53 • HÄSSLEHOLM

www.fasab.se
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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

Helhetslösningar 
för allt ditt avfall
Hässleholm
0451-10045

Kristianstad
044-217800

Finjagatan 22 Hässleholm, 0451-135 11, 817 10

BVS
SAND & VATTENBLÄST AB

HÄSSLEHOLM - TYRINGE
VINSLÖV - ÖNNESTAD
0451-381870, 044-853 00

Vi kan erbjuda allt inom VVS
• Värmepumpar • Värmepannor

• Fjärrvärmeväxlare mm.
kostnadsfri kalkyl

Där människor möter människor™ 
Järnvägsgatan Hässleholm 0451-457 00

Zuperbowl
i Hässleholm

Välkommen till den nya bowlinghallen Zuperbowl med 
fullständiga rättigheter.

Tel. 0451-411 77 • www.zuperbowl.info

Gynna våra annonsörer!
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UNGDOMSSIDOR

Det här är Albin Persson. Albin är 13 år och spelar i IFK:s framgångsrika P99:or.
I detta nummer kan du läsa om vad som hänt våra ungdomslag under året på ungdomssidorna 23-29,
seriespel, cuper, talangträning, juniorallsvenskan – och om vår nya samarbetspartner Intersport.
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Succé för 15-åringarna i Cup Syd

Finalllaget, främre vänster: Emil Svedberg, Malte Nils-
son, Alex Olsson, Milton Gagzis, Petar Savic, Alex Nilsson, 
Jonathan Brodén, Elias Karlsson, Laif Mireé. Bakre raden 
från vänster: Joakim Osberg, Albin Pramberg, Klas Engman, 
Sebastian Barraza, André Östergren, Pontus Carlsson, Jesper 
Brynk, Jens Pettersson, Edvin Rydell, Victor Bergman, Saki 
Gagzis. Liggande: Patrik Rydell

Vilken lirare, tyckte 
prisutdelaren May 
Mahlangu om 14 årige 
Abbas från Åsum.

Elias Ulfvik med gipsad arm i mötet med Helsingborgs IF

Tränaren Jocke Osberg och matchjälten Peter Savic jublar över finalplatsen.

Malte Nilsson når högst.

Året upplaga av Cup Syd bjöd på stora framgångar 
för IFK:s 15-årslag.
Jocke Osbergs pojkar gick hela vägen till final ef-
ter en rad tuffa matcher. I semifinalen slog man 
Husies förstalag med 1-0, matchhjälte Peter Savic.
Finalen förlorades efter förlängning och straff-
sparkar mot Husies andralag, som slagit ut Elfs-
borg i den andra semifinalen. IFK slog för övrigt 
Husies andralag i gruppspelet med 2-1...
-Jag är nöjd och stolt över mina grabbar, jublade 
Osberg, som har många lovande grabbar i sin ål-
dersgrupp.
Det var inte bara 15-årslaget som gjorde bra ifrån 
sig, även 13-åringarna, som segrade i D-slutspelet 
och som i sitt gruppspel stötte på Helsingborgs IF 
-  och så 12-åringarna som blev fyra i A-slutspelet.
Cup Syd hade i år en helt ny ledarstab och det var 
cupgeneralen Lars Ekman, Fredrik Ulfvik och Gö-
ran Rolf som höll i trådarna, Petra Nilsson var chef 
över förläggningen.
50-talet lag hade kommit till Österås och de flesta 
var nöjda och glada med arrangemanget, många 
imponerades över att det finns så många gräspla-
ner på området. Nästa år finns som bekant även två 
konstgräsplaner att tillgå.
Nytt för i år var att det spelades 9-mannafotboll.
Nu laddar man upp för Cup Syd 2013 och man 
hoppas att cupen skall växa ytterligare.
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Kontakta Hässleholmsbyggens BoButik
Telefon: 0451-38 46 40  Mail: info@hessleholmsbyggen.se

Besöksadress: Röingegatan 38, Hässleholm

Juniorerna kvalade sig upp i juniorallsvenskan
I vårserien blev dom trea efter Real Malmö och Svedala, fyra segrar, tre oav-
gjorda och en förlust, höstserien vanns före Eslöv. Final i Cup Syd.
Tränare: Simon Nilsson och Jörgen Nordén.

P17 spelade trots att man bara är 15 år i juniorserien, blev trea i sin vårserie 
och fyra i höstserien, strong eftersom man är två år yngre än sina motståndare.
Ledare var Alf Jönsson, Christian Örn, Jan Melin och Kent Johannesson.

P16 blev sjua i vårserien med endast två segrar, en oavgjord och fem förluster, 
målskillnaden 18-24 skvallrar om relativt jämna matcher.
Ledare här har Annika Nilsson och Daniel Nilsson varit.

P15 blev också femma i vårserien och sexa under hösten, total målskillnad 
38-43.
I vår egen Cup Syd gick 15-åringarna till final (se artikel), gick också långt i 
Kronborg Cup i Danmark.
Tränas av Jocke Osberg med assistans av Patrik Rydell och Saki Gagzis.

P13 vann vårserien, obesegrade med sju segrar och en oavgjord, höstserien 
vanns ännu mer överlägset, 8 raka segrar, total målskillnad 70-8. Andralaget 
vann också sin vårserie, även dom obesegrade och blev trea under hösten.
Gick till sextondelsfinal i Gothia Cups A-slutspel.
Ledare här är ex-allsvenske Jan Zenthio, Mats Ernstsson, Roger Rosberg och 
Patrik Lindström.

P12  blev sexa i vårserien med tre segrar och fyra förluster, andralaget blev 
femma, likaledes tre segrar och fyra förluster. I höstserien blev det en tredjeplats 
med fyra segrar och två förluster och för andralaget en andraplats med fem seg-
rar, en oavgjord och en förlust. Alltså en klar förbättring för 12-åringarna under 
höstsäsongen.
Fyra i A-slutspelet i vår egen Cup Syd, tvåa i Vinslövs Fritidscenter Cup.
Gamle storspelaren Conny Olsson assisteras av Magnus Ericsson, Per Lantz, 
Peter Nilsson och Robin Engvall.

P11 nådde en tredjeplats med förstalaget, fyra segrar och tre förluster, medan 
andralaget blev tvåa i sin serie med sex segrar och en förlust under våren. 
Höstresultatet blev exakt samma, tredjeplats för förstalaget och andraplats för 
andralaget.
Tvåa i Ivar Perssons Cup och fyra i Nickes Cup och Vinslövs Fritidscenter Cup.
Stefan Jansson, Göran Persson och Håkan Nilsson leder laget.

P10 Här placerade förstalaget sig på andraplats, andralaget blev trea och tred-
jelaget blev tvåa. När hösten kom hade förstalaget förkovrat sig och vann serien 
storstilat med målskillnaden 58-14, andralaget blev fyra och tredjelaget nådde 
en andraplats i sin serie.
Tioåringarna har deltagit med två lag i Pinse Cup i Danmark, lagen blev 3:a och 
5:a, vann Ivar Perssons cup i Vankiva och blev etta och tvåa i Fritidscenter Cup 
i Vinslöv.
Tony Helm assisteras av Johan Holmberg, Johann Månsson och Stefan Holm-
berg.

P9 Här spelar man seriespel utan att räkna resultat, P9 är en stor grupp som i år 
arrangerat Levins Cup, som vanligt en stor succé. 
Magnus Olsson, Admir Culum, Jonny Dahlqvist, Johan Kroon och Sven Hoff.

P8 Även P8 är en stor grupp grabbar som tränar under ledning av förre 
Sösdala-spelaren Fredrik Ahlgren och Ola Kajrup.

P7 Ingen tävlingsfotboll ännu, leds av gamle storspelaren i IFK Alexander 
Söderberg som till sin hjälp har Magnus Jönsson och Magnus Johansson.

P6 Precis kommit igång och har några år innan det är dags seriespel, ledare är 
Jonas Enetjärn.

Så här gick det för våra ungdomslag:

Jacob Holmberg

Albert Rosén

Isaak Holmberg

Alli Tamini får en tackling

P13 gick till sextondelsfinal 
i Gothia Cups A-slutspel.
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www.citroen.se

NYA CITROËN JUMPY
fr 0,68 l/mil. Lastar upp till 6 m3

fr 154.900:- 
inkl. värdecheck, exkl. moms

VÄRDECHECK 15.000:-

CITROËN JUMPER
fr 0,74 l/mil. Lastar upp till 17 m3

fr 173.400:- 
inkl. värdecheck, exkl. moms

VÄRDECHECK 15.000:-

NYA CITROËN BERLINGO
fr 0,47 l/mil. Lastar upp till 3,7 m3 

fr 109.900:-
inkl. värdecheck, exkl. moms

VÄRDECHECK 9.000:-

Erbjudandet gäller ordertecknade lagerbilar from 1/11 2012 av Citroën Berlingo, Jumpy och Jumper så långt lagret räcker. Blandad körning Citroën Berlingo fr 4,7 l/100 km, fr 123 g CO2/km, Jumpy fr 6,8 l/100 km, fr 179 g CO2/km och 
Jumper fr 7,4 l/100 km, fr 195 g CO2/km. Alla priser exkl. moms. För aktuella priser och produktinformation se citroen.se. Erbjudandets värde 9.272:- exkl. moms. Apple är varken sponsor eller deltagare i denna aktivitet.

Väljer du en av våra lagerbilar får du iPack/APPLE-PAKET med iPhone5 och nya iPad med WiFi utan extra 
kostnad (gäller ej Nemo) och en värdecheck på upp till 15.000:-. Beställer du en bil som inte � nns i lager får 
du automatiskt värdechecken. Vad passar dig?

CITROËN TRANSPORT. 
RYMLIGA, BRÄNSLESNÅLA OCH NU MED APPLE– PAKET.

AutoPartner, Sävvägen 2, Kristianstad. www.autopartner.nu
Tel. vx 044-20 39 40 • Jimmy 044-20 39 44 • Kim 044-20 39 45
Tomas 044-20 39 43 • Jacob 044-20 39 41 AutoPartner

IFK:s satsning på talangträning som inled-
des 2011 har fortsatt även detta år.
Talanger födda 1995-99 inbjuds till fyra 
träningspass under en helg på våren och 
en på hösten, Björn Andersson och Bosse 
Nilsson svarar för träningen, styrelsen la-
gar käk som de 40-45 ungdomarna bjuds 
på. Allt kostnadsfritt.
-Vi har under de två första åren haft spelare 
från de flesta föreningarna i Göingebygden, 
även om de flesta är interna, berättar den 
gamle VM-spelaren som fortfarande delar 
sitt engagemang mellan Bayern München 
och IFK Hässleholm.
I år kom spelare från Höör, Osby, Glimå-
kra, Farstorp, Bjärnum, Perstorp/Bälinge 
och Vittsjö.
Nytt för i höst var att träningspassen av-
hölls på de helt nya konstgräsplanerna på 
Österås.
Talangträningarna fortsätter 2012 och nå-
gon eller några gästtränare kan mycket väl 
dyka upp på Österås, det kan vara nyblivne 
Svenske Mästaren Jon Jönsson, det kan 
vara Andreas Dahl, Tobias Linderoth, Da-
niel Nicklasson, Daniel De Stefano, David 
Eek, Christian Fegler, Jimmie Augustsson, 
Burim Rexhepi, May Mahlangu, Surprise 
eller Tokelo Rantie.
Alla har de det gemensamt att dom lirat i 
IFK Hässleholm.

Linus Sjöberg, 14 år, Höörs IS.
Varför anmälde du dig till talangträningen?
-För att jag ville träna med Björn och Bosse och för att jag vill utvecklas som spelare.
Uppfyllde helgen dina förväntningar?
-Ja, absolut. Jag har varit med på tidigare talangträningar.

Talangträning på konstgräset

Laif Mirée, IFK

Jens Pettersson, 15 år, IFK.
Varför anmälde du dig till talangträningen?
-Jag vill bli bättre fotbollsspelare, jag har varit med på tidigare talangträningar.
Uppfyllde helgen dina förväntningar?
-Absolut, det är jättekul och många justa övningar, gillar Bosse och Björn.

Björn Andersson instruerar Edvin Nilsson och Jakob Svensson.William Christiansson, IFK

Robel Haile, IFK OsbyHassan Abool, Farstorp

Fr v  Burhan Idrizi, IFK, Sami Mwanje, IFK Osby, och så fyra IFK-are 
Linus Månsson, Jakob Svensson, Fabian Rönningdal och Sonny Andersson.August Andersson, Perstorp/Bälinge 
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Matcher/Mål   2012
J-LAG Match  Mål
Love Nilsson  22 0
Axel Harletun  21 6
Philip Bengtsson  20 4
Robin Persson  20 0
Gustav Johannesson  19 0
Anton Lindström  17 2
Filip Ranmo  17 22
Anton Pramberg  16 4
Maron Zeidan  16 3
Kristian An  13 1
Mihai Gal  13 1
Ante Nilsson  13 0
August Olsson  13 1
Mert Yanev  13 3
Ludwig Melin  12 1
Kristoffer Blom  11 0
Oscar Johannesson  10 1
Jasmin Kudic  9 1
Filip Appelkvist  8 1
J. Hermansson Lundsberg  8 0
Edem Hetcheli  7 9
Filip Klarinsson  7 6
Bekim Olsson  7 3
André Bengtsson  5 4
Linus Carlsson  4 0
Ekrem Dibrani  4 4
Simon Omari  4 0
Amar Rakovic  3 0
Alexander Nilsson  3 0
Johan Olsson  3 0
Linus Svensson  3 2
Niklas Jönsson  2 1
Ivan Barazza  1 0
Edin Demirovic  1 0
Adi Kustrica  1 0
Allan Smail  1 0

IFK är tillbaka i Juniorallsvenskan, detta 
efter en säsong som som avslutades med 
ett dramatiskt kvalspel.
I vårserien blev IFK trea efter Real Malmö 
och Svedala.
Höstserien vanns före Eslöv, båda lagen 
fick kvala – och det var mot just Eslöv som 
IFK säkrade platsen i juniorallsvenskan.
Kvalet inleddes mot Högaborg på borta-
plan, samma dag som det var seriematch 
och sex spelare  fick spela i A-laget istäl-
let, förlust på Harlyckan, 2-4.
Sedan var det ny bortamatch, nu mot Bjär-
red, seger 6-0 och hoppet om avancemang 
fanns i allra högsta grad.
I avslutningsmatchen hemma mot Eslöv 
var IFK helt överlägsna, vann med 9-1 
och nu blir det alltså allsvenskt spel 2013. 
I denna match spelade några som provat 
på spel i representationslaget; Anfallsduon 
Edem Hetcheli och Filip Ranmo, mittfäl-
taren Anton Pramberg, samt mittbackarna 
Niklas Jönsson och Axel Harletun. 
Ett stort grattis till de framgångsrika trä-
narna Simon Nilsson och Jörgen Nordén 
som gjort ett fantastiskt jobb.

Tomburkar
IFK hämtar tomburkar (även importerade)efter 

jul- och nyårshelgen, flygblad utdelas veckan före.
Har Du burkar du vill bli av med tidigare, 

ring så hämtar vi.
Ring IFK:s kansli 0451-893 98

Matcher/Mål   2012
P-17
J. Hermansson Lundsberg  14 0
Joel Pettersson  18 3
Robin Svedberg Roth  17 0
Adam Carlson  15 1
Simon Gunnarsson  15 0
Marcus Avander  14 0
Jasmin Kudic  13 2
Johan Olsson  13 2
Simon Omari  11 5
Gustav Johannesson  10 0
Dennis Magnusson  10 5
Mihai Gal  9 0
Ludwig Melin  9 1
Amar Rakovic  9 3
Anton Johnsson  8 0
Adi Kustrica  8 0
Colin Ribba  8 3
Maron Zeidan  8 0
Jakob Gruvander  7 0
Anton Lindström  7 2
Philip Bengtsson  6 0
Edin Demirovic  6 2
Ivan Barazza  5 1
Kristoffer Kärvegård  5 0
Simon Olofsson  5 0
Ludwig Wolff  5 0
Andreas Boldur  4 0
Mert Yanev  3 0
Robin Persson  2 0
Axel Harletun  1 0
Anton Pramberg  1 0
Edem Salihovic  1 0

IFK till Juniorallsvenskan

Filip Ranmo och Ludwig Melin jublar över platsen i Juniorallsvenskan.

Anton Pramberg

Philip Bengtsson

Filip Ranmo stormar 
fram och gör 1-0

Axel Hörberg

Jonathan Lundsberg

Anton Lindström
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IFK Hässleholm har nu ett treårigt avtal 
med Intersport och båda parter hoppas på 
ett fruktsamt och gott samarbete.
- Vi vill jobba med de största föreningarna 
på varje ort, förklarar Intersports Marcus 
Christensson, 32, som bor i Hässleholm och 
spelar fotboll för Tollarp.
- Här i bygden har vi, till exempel, avtal 
även med Vittsjö GIK.

Under 2013 kommer servicen att öka, lovar 
Marcus Christensson. Vi har 
mycket på gång och vi lyssnar 
givetvis på vad enskilda idrottare 
och föreningsmedlemmar och le-
dare ute i de olika klubbarna har 
för idéer, synpunkter och önske-
mål.
I Hässleholms-butiken är det Erik 
Lindberg som skall ge IFK serc-
vice när det gäller matchdräkter, 
skor och annan utrustning. Erik 
spelar själv i Tollarps IF, som 
kvalade sig upp i trean och som 
nu kommer att möta IFK-spelarna 
på plan. Erik var väldigt lovande 
och spelade tidigare i Kristian-
stads FF.
Butiken i Hässleholm kommer 
nu att hålla ett större lager med 
kläder och annan utrustning som 
behövs för de olika IFK-kunderna. Målet är, 
att i princip allting skall kunna provas på plats 
i butiken.

NEWMANS SPORT
Intersport har gamla anor i Hässleholm. Från 
Newmans Sport vid Röingegatan - numera 
Tingsghusgatan - via olika lokaler, fram till 
dagens moderna citybutik i korsningen mellan 
Första Avenyen och Östergatan, mitt i stan.
- Butiken i Hässleholm är lönsam, försäkrar 
Marcus Christensson, som berättar att perso-

nalomsättningen är låg och att det ligger en viss 
status i att arbeta där.
Marcus är mycket på farande fot, eftersom 
han jobbar med flera olika Intersport-butiker 
i Skåne. Han kommer regelbundet till Hässle-
holmsaffären.

AVEN MALMÖ FF
- Tack vare vårt sätt att jobba kan vi lätt plocka 
prylar - exempelvis fotbollsskor - mellan oli-

ka butiker. Vi har sådana ”körningar” ett par 
gånger i veckan nu.
Samarbetsavtalet med IFK Hässleholm rör sig 
om cirka 20 olika lag - från sjuåringar upp till 
stora A-laget.
- Vi kan ordna föreningskvällar här och vi kan 
till exempel komma hit med en etablerad spe-
lare från Malmö FF, när vi har en aktivitet. Vi 
har ett stort samarbete med Malmö FF, de ljus-
blå är naturligtvis en viktig klubb för Intersport 
i hela Skåne-regionen.
- A-lagsfolket är små idoler för de yngre. Det 
gäller i både Hässleholm och Malmö...

- Spelare och andra från A-laget driver så att 
säga också ”trafik” till butiken. Det är ju väl-
digt viktigt för oss, att vi får in så många som 
möjligt i vår butik här i Hässleholm.

VIP-KLUBB
Det finns en form av VIP-klubb, olika rabatter, 
aktiviteter i butik, budskap och information på 
hemsidan på internet,
information om nyheter, kläder, skor och an-

nat via moderna, elektroniska ut-
skick. Och så vidare.
Service och kostnadseffektivitet 
är ett par ledord. Sex personer ar-
betar på Intersport i Hässleholm. 
Medelåldern är låg. Jenny Sunde-
lin är butikschef.
- Sportfolket handlar lite mer än 
vissa andra, konstaterar Marcus 
Christensson, som haft nuvarande 
roll i sex år och som jobbat totalt 
12 år i den här branschen.
- Alla är intresserade av sport, 
från unga till gamla.
Intersport vill vara med, där 
det händer. Det kan gälla cuper, 
beachturneringar, större tränings-
läger med mera. Som kund ska 
man, helt enkelt, kunna ha någon 
ur personalen som ett bollplank.

Det gäller för det världsomfattande och världs-
ledande företaget att kunna ta emot IFK-arna i 
butiken, men det handlar också om att personal 
ska kunna komma ut på fältet till IFK.
- Vi är på något sätt lite av den gamla järnhan-
deln, förklarar Marcus Christensson. Här finns 
nämligen även skidor, skridskor och mycket 
annat som hör vintern till, precis som vi för-
söker ha väldigt mycket för inomhusidrotter 
och för olika aktiviteter utomhus, med fotboll 
i topp. Och så alla kläder, förstås. Jackor ex-
empelvis.

Bertil Nilsson

Daniel De Stefano, 33, har spelat närmare tio 
säsonger i IFK Hässleholms A-lag.
Han jobbar sedan några år på Intersport i Häss-
leholm.
- Jag trivs väldigt bra här, säger Daniel, när vi 
tittar in i den välsorterade butiken i centrala 
Hässleholm.
- Här träffar man mycket folk, av olika slag, 
och hit in kommer också många som man kän-
ner sedan förut, bland annat genom just fotbol-
len.
Han håller på att hjälpa en kvinna i övre med-
elådern att hitta ett par fritidsskor som är lätta 

och bra att gå i. Hon har satt sig bekvämt i en 
stol inne i butiken, för att kunna prova olika 
modeller. Daniel De Stefano plockar fram ett 
antal skor. Han tycker om att ge service.
Från början kommer mittfältaren från Västra 
Frölunda i Göteborg. Sedan har det blivit fot-
boll i Sösdala, innan han 1995 gick in i IFK 
Hässleholms A-lag, i Superettan.
Där gjorde han för övrigt ett mål mot Mjällby 
redan i sin första match - och två mot Motala 
i andra matchen.
Östers IF och allsvenskan lockade sedan. Efter 
fyra säsonger i IFK blev det fem år i Öster i 

Växjö. Därefter följde en säsong i Falkenberg, 
då Daniel alltså var tillbaka i Superettan, innan 
han återvände till Hässleholm och spelade med 
IFK 2005-2009.
Som 16-åring fick ”Steff” och Tobias Linde-
roth tillbringa ett halvt år i Feyenoord i neder-
ländska Rotterdam, på den tiden spelade en 
viss Henrik Larsson i det klassiska laget.
Daniel De Stefano kan nu sägas vara en länk 
mellan IFK Hässleholm och sponsorn Inter-
sport.

Bertil Nilsson

Vi tackar 
våra 

Nätverks-
medlemmar

ADIDAS
ALDE INTERNATIONAL
ARNES MOTORTJÄNST
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
KINNARPS
LEVINS GRUPPEN
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
LÄREDA MEKAN
MELLBY GÅRD
NORDEA
NORRA SKÅNE
NORRA SKÅNE OFFSET
PEAB
PMR MOBILTELEFON AB
RP FRUKT
SE BANKEN
SPARBANKEN 1826
STATT
STOBY
SYDVED
TRANSPORTLEDET
VINSLÖVS FRITIDS-
CENTER
ÅHUS STRAND

Intersport 
Ny leverantör till IFK

www.transportledet.se
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Julklappstips! Mössa och halsduk

299:-
Kan endast köpas i Hässleholmsbutiken

Daniel De Stefano hjälper dig till rätta på Intersport.
Tidigare spelade han i IFK, Östers IF och Falkenberg.

Erik Lindberg är killen som ansvarar för IFK:s 
material på Intersport.

Fotbollsskor även för de minsta Malmö FF är också Intersportkund

Marcus Christensson är chef för klubbförsäljningen.

Intersports personal från vänster: Daniel De Stefano, Rasmus Jönsson, Anton Reimer, Cia Svensson och Jenny Sundelin.

S h o p s  f o r  W i n n e r s

 Anton Reimer, stort utbud av skor i butiken.
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Grattis FC Hessleholm 
I förra veckan fick FC plötsligt div. l-status på grund av en sammanslagning av två föreningar i Fal-
kenberg.
FC  spelade också DM-final på Österås mot Limhamn/Bunkeflo och oj så nära segern tjejerna var en 
DM-seger, ledning 2-0 (som förvandlades till förlust i slutskedet) efter snygga mål av Julia Lennarts-
son och Olivia Johansson, två tjejer som öste in mål i serien också, Julia gjorde 14 mål. Nu blir det 
derby mot Glimåkra och Stattena, men också långresor till Nittorp och Örby i Västergötland.

Nytt kontrakt med Mjällby
Grattis säger vi också till Daniel Nicklasson som 

skrivet nytt 2-årskontrakt med Mjällby AIF. Daniel 

har gjort sin kanske bästa allsvenska säsong sedan han 

lämnade IFK för IFK Göteborg som 16-åring 1997.

50 år
En av de yngsta föreningarna i kommunen, Ignaberga IF 
har firat 50 år. Massor av gamla spelare var med och fira-
de, vi kan nämna Sven-Gunnar Widell, Tryggve och Bengt 
Olsson, Thomas Johnsson, alla från byn – och så Kjell 
Karlsson, en kille uppväxt på Östervärn och som kom till 
Ignaberga från IFK. Kjell var bäst som mittback, bäst som 
mittfältare, bäst som anfallare – och bäst som målvakt när 
han nån gång fick rycka in mellan stolparna.
Att föreningen har överlevt de senaste decennierna kan vi 
tacka ordföranden Ronald Sanderberg för.

Albin har landslagsde-
buterat
Albin Nilsson, en äkta IFK-
produkt, har landslagsdebuterat 
i P19-landslaget.
Albin som numera represente-
rar Ängelholms FF har gjort en 
bra säsong hos de gula nord-
västskåningarna som nådde en 
mittenplacering i Superettan.
Lillebrodern August spelar i 
Mjällby – minste brodern Edvin 
spelar kvar i IFK:s framgångs-
rika 13-årslaget.

Otursförföljde Linus i Australien
Linus Karlsson, IFK:s unge mittback, har haft en eländig säsong. Först 
knäskada, borta hela våren, sedan sjukdom och borta hela hösten.
Visst är han värd resan till Australien som han just nu påbörjat tillsam-
mans med sin flickvän Amanda. Linus jobbar för närvarande som 
biltvättare i det stora landet.

IFK Osby
Grattis säger vi också till gamla storlaget och 
kamratkollegan IFK Osby och dess tränare Ulf 
Larsson. Den IFK Malmö-fostrade Larsson 
ståtar med otroliga målskillnaden 240-36 under 
sina tre säsonger i Osby, när han kom var det 
sexan som gällde, 2013 spelar dom i div. lV.

Kaj EM-kung
IFK:s EM-tips vanns överlägset av en gammal fotbollsspelare, 
Kaj Linde. Vi grattar en värdig vinnare, Kaj var helt överläg-
sen med 13 rätt, vår unge (f.1994) duktige A-lagsspelare Linus 
Carlsson delade andraplatsen med Ulla-Britt Jinert och Urban 
Jönsson, alla tre hade 11 rätt. Sju man delade på femteplatsen: 
Toivo Andersson, Fredrik Levin, Bengt-Olof Jönsson, Åke 
Johansson, Michell Brageman, Carina Olofsson och Mikael 
Dahlén med 10 rätt.

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

Gallring är friskvård för skogen!

Detta
har 
hänt!

Trdje SM-guldet till Jon
Grattis till Jon Jönsson, IFK-produkt som läm-
nade IFK för Tottenham som 16-åring 1999. För 
andra gången blev det allsvenskt GULD för Jon i 
Elfsborg, först 2006 och nu 2012. Jon blev också 
svensk mästare 2004 i Malmö FF, då MFF vann 
mot just Elfsborg på en tveksam straff. 
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En möbelaffär för ditt hem!

Skaffa Möbelkortet 
och få bonus 

du också!

I samarbete med:

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

Coop Extra, Hövdingegatan 31 Hässleholm 
Tfn: 0451/439 15 
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ÖREBRO Bord 120x80cm,+ klaff 40cm. Vitlack.1.895:-
ÖREBRO Stol Vitlack. 545:-

HELLAS U-Soffa med kuvertkuddar

Tyg Salsa Antracit 345x205cm, H 84cm.

PUSH Soffbord 80cm, höjd 40cm. 2.195:-

VÅRT PRIS!

8.995:-

NY SOFFA TILL JUL!
MARKUS Stol

Vit- eller svartlack/krom. 

249:-/st

4-pack

895:-
KAMPANJPRIS!

Ord.pris 996:-

COCOS Dörrmatta Flera olika färger. 

Prisex 45x75cm: 145:-

KAMPANJPRIS!

3.595:-
Bord +4 stolar

Ord.pris 4.075:-
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Hängsellängder 780:- 
Kuddfodral 110:-

FINT HEMMA 
TILL JUL!

895:-
Ord.pris 996:-

BUKOWSKI KANIN Lovely Karin 

Olika färger. 149:-

Kampanj! Räntefritt 
i upp till 6 månader! 

Ingen uppläggningsavgi�  
eller aviavgi� .

 NÅRF SIRP -:009.832   
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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. Hässleholm
Öppettider: Vardagar 10-18, Lördagar 10-14
Telefonnummer: 0451-387 878. www.edforsbil.se
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