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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 85:- 
Vatten, salladsbuffé, bröd och kaffe ingår. 

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.

Maila info@gepefek.se så skickar vi veckans lunchmenyer till er.

Nu är det       
    snart JUL!

Bistro Glashuset
Bistro Glashusets Jultallrik med spännande
gott serveras mellan v. 49 – 51 lunchtid.
Förbeställ på 0451-76 20 41 eller maila glashuset@statt.se.Förbeställ på 0451-76 20 41 eller maila glashuset@statt.se.

Glashusets 
Jultallrik 

295:-
Boka nu!

Pris inkl. moms

Traditionellt 
julbord, Oscar 

400:-*
Boka nu!

Pris exkl. moms

Restaurang Oscar
Restaurang Oscar erbjuder som alltid årets 
julmeny och traditionella julbord.
Boka på 0451-890 00 eller info@statt.se

* Förstärkning med olika viltprodukter 450:-/person.

  ▶  En del av Hässleholms kommun.

Hur vill du bo?

www.hasslehem.se

Hässlehem erbjuder ett 
tryggt och trivsamt 

boende!
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Usel vår - men härlig höst

Vår 11 2 4 5 16-18 10

Höst 11 5 3 3 26-13 18

Efter en bedrövlig vår med massor av utvisningar, onödiga förluster och poängtapp på över-

tid  - och naturligtvis skral utdelning avseende poäng - så kom en underbar höst.

In i laget kom tre unga pojkar, Filip Ranmo och Anton Pramberg, båda födda 1994 – och så 

Philip Bengtsson, född 1995.
In kom också Öster-lånet Filip Thurn som lämnade IFK inför säsongen 2012 och som inte 

tagit plats i Växjö-laget och som nu kom hem och hjälpte till att rädda IFK kvar i serien.

Lägg därtill att Karim Al-Asi, som efter några års uppehåll återkom till IFK och behövde 

våren för att komma in i tempot, blommade ut på hösten.

Mittbackarna med Linus Svensson i spetsen spelade liksom målvakten Calle Lindell med stor 

säkerhet och ytterbackarna Diego Delgado och Danny Gunnarsson var utan tvekan seriens 

bästa.
Mittfältaren Joel Svensson lagets mittfgältsgeneral och betyder oerhört mycket för IFK.

De rutinerade tränarna Bosse Nilsson och Björn Andersson har utbildat och utvecklat dessa 

unga och man kan bara hoppas att spelarna uppskattar vad gamlingarna lärt ut för nu är det 

gamle IFK-legendaren Patrik Lennartsson som tar över och till sin hjälp får han unge Daniel 

Nilsson från Bromölla och Kristianstad.

Patrik kom redan i somras och man skall inte underskatta hans betydelse för den positiva 

hösten, det såg man redan på träningslägret i somras, där grabbarna svetsades samman till 

ett vinnande lag.

Ungdomarna har som vanligt skött sig alldeles utmärkt. 

• IFK spelade kval till juniorallsvenskan, besegrade Hässleholms IF, men föll mot Högaborg.

• IFK spelade kval till pojkallsvenskan, vann mot Kristianstads FF, men föll mot Högaborg 

sedan suveräne målvakten Alexander Nilsson skadat sig ett par dagar före matchen och var 

gipsbandagerad.
• Alla de yngre pojklagen nådde framgångar i såväl serie- som cupspel, 13-åringarna gick 

långt i Gothia Cup och 16-åringarna gick till final i Cup Cataluna i Barcelona.

• Bosse Nilsson och Björn Andersson kommer att köra vidare med sina talangträningar, 

pojkarna uppskattar ”gamlingarna” även om dom inte har full koll på deras digra meritlistor. 

Ett par killar kom fram och frågade Björn om han själv spelat fotboll? 

- Ja, jag har spelat tre Champions League-finaler, svarade Bayern München-legenden...

Nu satsar vi ännu hårdare på att utbilda ungdomar, talangträningarna fortsätter, vi satsar på 

att ha bra utbildade ungdomstränare.

Ekonomiskt kan vi inte konkurrera, det finns klubbar som erbjuder betydligt högre löner än 

vad IFK förmår. Däremot kan vi konkurrera med en del annat som uppskattas av killarna:

• Kunskap, genom att ha välutbildade tränare.

• Vi kan göra vardagen enkel genom att tvätta träningskläderna.

• Vi kan bjuda på mat efter vissa träningar.

 Jag tror att killarna uppskattar detta. Vi kräver ganska lite tillbaka i form av arbetsinsatser, 

men när vi kallar till exempelvis gödningsförsäljning på våren, då ställer killarna upp.

Det finns många anledningar att välja IFK!

LENNART MÅNSSON

IFK-aren • nr 4 • 2013
Redaktör och ansvarig utgivare: Lennart Månsson
Bilderna har tagits av: Bildbyrån, Hässleholm

Första sidan: Nils-Åke Runesson
Annonser: Tel 893 98. 
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Filip Ranmo, en av de unga som kom in på hösten,
Filip dundrade in 8 mål.

Foto: Bildbyrån
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OCH DÅLIGA 
LÅGPRISGLAS

2par.se

 

FÅ 2 PAR 
GLASÖGONGLAS 

BETALA 
FÖR 1

*

ALA 
* Uppgradera 

till samma

toppkvalitet på 
extra paret för 
endast 395 kr

+

Din syn är värd mer
Varilux är marknadens mest avancerade 
progressiva glas. Den individuella anpassningen 
ger fem gånger större precision och upp till 
30% skarpare syn på alla avstånd. Och vi 
garanterar snabb tillvänjning.

Varilux_NC02-13_Ad_176x250.indd   2 11-10-2013   12:41:13

Frykholmsg 17 • Hässleholm
0451-851 33 www.klarsynt.se

*Gäller vid köp av kompletta glasögon med 1 par Varilux glas eller Essilor SV Rx-glas t o m 30 Dec.

Iris Blommor
Hässleholm

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

50:-/styck

Det är endast hos oss Du kan 

skicka blommogram, köpa 

och lösa in blomstercheckar!

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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Er närmsta leverantör av 
it- och telefonilösningar

Hässleholm – Kristianstad

www.breitling.com

CHRONOMAT

Plats för återförsäljarinfo  
25% av den totala ytan 

 Rostfri skål    
 Perfekta medhjälparen  

1990

 Smarta tillbehör 
 Användarvänlig 

1000:-1000:-Cashback

1000:-
tillbaka från 

Bosch

Köksmaskin
• Köksmaskin i guten aluminium och kraftfull motor på 1200W
• Skål i rostfri stål med 5,5 liters kapacitet och rotation kan du 

enkelt tillaga degar och stora röror
• Visp, degkrok och omrörningstillbehör ingår 

OBH6682

Köksmaskin
• Köksmaskin med effekt på 900 watt och medföljande tillbehör.
• Skålen kommer i rostfritt stål med kapacitet på 1,5 kg deg eller 

3,9 liter fl ytande vätska
• Snabbskivare, köttkvarn, degkrok, mixerhållare, visp och citrus-

press ingår  
MUM54240

 Electrolux Köksmaskin Assistent 
 1000 watts motor och två skålar 

Köksmaskin
• Snygg och kraftfull köksmaskin från 

Electrolux med två rostfria skålar
• Köksmaskinen är utrustad med 10 hastig-

heter och en elektronisk hastighetskontroll
• Två rostfria skålar som rymmer 4,8 och 2,9 

liter ingår
EKM4300

3490 2990

Electrolux Köksmaskin AssistentElectrolux Köksmaskin Assistent

 Rostfri skål    

 Hårda paket till låga priser 
gör något med humöret :-)

Priserna gäller Elgiganten Hässleholm så långt lagret räcker, dock längst t o m 31/12 2013.
Reservation för eventuella tryckfel. 
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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

Där människor möter människor™ 
Järnvägsgatan Hässleholm 0451-457 00

Tippbilar – kranbilar, Grävlastare,
Containrar, Paniktransporter, Budbilar

0451-846 50
Industrigatan 16 281 23 Hässleholm
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PROFILEN         Namn: Diego Delgado-Forrich
     Född: 1991-01-15
   Längd: 172 cm
Vikt: 73 kg
Bor: Osby
Yrke: Lärarvikarie
 Bil: Nej
   Klubbar: IFK Osby, IFK 
  Styrkor: Fysiken och tekniken
     Svagheter: Gör för lite mål
       Favoritklubb: Manchester U
           Favoritspelare: Gary Medel, Cardiff
            Skräckmotståndare: Diego Delgado
                Favoritland: Chile
                   Favoritmat: Mammas mat
                     Favoritskådis: Robert de Niro
          Favoritmusiker: Håkan Hellström
          Ogillar: Att förlora
        Tycker om: En bra konsert

”DIGGE”
– IFK:s egen Diego

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

En Osby-kille med chilenska 
rötter – där har ni årets IFK-profi l, 
en av många utropstecken denna 
fantastiska höst.
Diego Delgado-Forrich, 22 år och 
veteran i det gulsvartrandiga laget.
Diego kom redan som 14-åring från 
Kamratkollegan IFK Osby och har 
varit IFK trogen sedan dess.
-Jag valde IFK för att dom hade 
en fi n ungdomsverksamhet, bra 
ungdomslag, juniorlag och A-lag, jag 
ville ju utvecklas och jag ville spela 
i pojkallsvenskan, juniorallsvenskan 
och vi gjorde bra resultat i Gothia 
Cup, vi hade ett grymt lag med 
Joel Wedenell, Christoffer Eklund, 
Islam Mirée, Jacob Lang, Vladde 
Barazzo, Alexander Björnlund, 
förklarar Diego, vars pappa Miguel 
agerat chaufför de sex milen mellan 
Osby och Hässleholm tur och retur 
i många år.
Diego började spela fotboll i IFK 
Osby redan som liten knatte och 
i pojklagen öste snabbe Diego in 
många mål.
-Det blev många långa bollar som 
jag kunde löpa på och det blev 
en hel del mål, vi hade många 
bra spelare, bland annat Jesper 
Malmberg, som nu spelar mittback 
i Osbys seriesegrande lag, berättar 
Diego och fortsätter: Sedan var jag 
med pappa Miguel på alla Osbys 
och Strömsborgs träningar och på 
fritiden lärde pappa mig mycket, hur 
man täcker bollen, teknik etc...
Naturligtvis spelade Diego forward 

också när han kom till IFK och det 
fortsatte han med i många år. Och 
målen fortsatte rulla in.
Men så hamnade Diego i A-laget och 
plötsligt var han yttermittfältare och 
på den platsen blev det inledningsvis 
succé och då låg ju IFK i tvåan, 
Diego stormade fram på kanten.
Minns du debuten?
-Självklart, vi mötte IFK Värnamo 
i Svenska Cupen och i laget fanns 
Mohamed Bangura och Simon 
Thern, vi torskade med 0-1 mot 
Jonas Therns lagbygge, minns 
Diego.

DERBYSHOW
Diego minns också ett derby mot 
Hässleholms IF 2012, då Diego gång 
på gång lurade motståndarbacken 
långt upp på läktaren, en uppvisning 
som den stora derbypubliken aldrig 
glömmer, tyvärr tog det slut efter 
en halvtimma då han skadade knät 
och det var säkert motståndarbacken 
glad för.

YTTERBACK
Från forward till yttermittfältare 
– det skulle bli ytterligare ett steg 
bakåt.
Redan i en träningsmatch inför 
förra säsongen provades Diego som 
ytterback och det gick bra, men 
Diego ansåg sig inte klara uppgiften, 
men tränartrion Andersson-
Nilsson gav sig inte så lätt utan 
fortsatte förklara för Diego att 

högerbackplatsen var Diegos rätta 
plats – och när hösten drog igång så 
spelade Diego högerback – och som 
han spelade – Diego var höstens 
stora utropstecken även om många 
andra spelare också gjorde bra ifrån 
sig.
-Jo, det har gått bra, medger Diego 
som fi ck många bra tips av två gamla 
backar med allsvenska meriter, 
tränarna Björn Andersson och Patrik 
Lennartsson. Björn förklarade 
att de bästa fotbollsspelarna är 
högerbackar, skrattar Diego.
-Det kändes bättre för varje match 
och när jag i början kände mig vilsen 
frågade jag Björn om råd.
Vilken match var din bästa i höst?
-Det gick väldigt bra mot Höör, vi 
vann med 5-0 och jag hade en duktig 
spelare emot mig, Mamadou Dieye 
Fall. Dessutom funkade det framåt, 
jag kunde ruscha hela vägen på 
högerkanten...
Och det är ju precis så en modern 
ytterback skall spela, bra i defensiven 
och offensiv värre framåt, så spelar 
en modern back, titta på Dani Alves 
i Barca och Kyle Walker i Spurs för 
att ta ett par exempel.
Och på hemmaplan är Diego 
Delgado är ett väldigt bra exempel!

KONSERTER
Diego är ingen fotbollsfantast, 
sysslar med allt annat än fotboll på 
sin fritid.
-Konserter, festivaler, jag älskar 
musik och åker på väldigt många 

konserter, för några veckor sedan 
var jag i Malmö på onsdagen och 
Stockholm på fredagen och nu i 
onsdags såg jag Sigur Ros i Baltiska 
hallen, berättar Digge, som hellre 
pratar musik, kultur eller politik med 
sina vänner, än att prata fotboll.
Och så dataspel, påpekar en 
förbipasserande Filip Thurn.
Ja, det stämmer, jag är ganska bra 
på dataspel, dock inte fotbollsspel, 
förklarar Digge, som tillsammans 
med IFK:s Danny Gunnarsson lirat 
i Div l i Counter Strike.
-Och så tillbringar jag mycket tid 
med min underbara fl ickvän Fanny, 
tillägger Digge.

MUTUMBA
När undertecknad i våras besökte 
den allsvenska matchen mellan 
Öster och AIK så satt Diego med 
familj på första parkett på Myresjö 
arena.
-Vi tittade på Martin Mutumba i 
AIK, en vän i familjen, förklarar 
Diego.
Liraren nummer ett i allsvenskan 
har Osby-anknytning och vi träffas 
familjevis. Ibland åker vi upp till 
Stockholm, som för ett par veckor 
sedan då Martins son Damian fyllde 
tre år. – Martin är en härlig kille.
Och det har även alla vi andra 
kunnat konstatera vid ett fl ertal 
intervjuer, senast i höst när han 
dissade sig själv i en TV-intervju 
och förklarade att han inte anser 
sig vara nån bra fotbollsspelare och 

skojade med reportern: - Jag är nog 
en av allsvenskans tio sämsta spelare 
i allsvenskan...

CHILE
Digge, som är född i Sverige, 
vikarierar som lärare och undervisar 
i spanska, sin familjs modersmål.
Föräldrarna, mamma Jessica och 
pappa Miguel kom till Sverige 1986 
och har alla släktingar kvar i Chile.
-Ja, alla bor kvar i Chile och därför 
åker vi dit så ofta vi kan.

Pappa spelade fotboll hemma i 
Chile, spelade mittback och kallades 
för tunnelmannen för att han älskade 
att tunnla motståndarna – och kanske 
hamnar Diego längst bak som 
mittback, hans stora favoritspelare 
Gary Medel spelar mittfältare i 
Cardiff i Premier League, men  
mittback i chilenska landslaget. 
Gary kallas Pitbullen.
-Vi är ganska lika, vi är båda 172 
cm och väldigt lika i spelstil, tycker 
Digge, som är fysiskt stark och 
det tackar han brottningsträningen 
hemma i Osby för.
Vad tycker då nye IFK-tränaren 
Patrik Lennartsson om Digge?
-Jag tror jättemycket på Digge, han 
är stark som en oxe och snabb som 
en puma, berömmer Patrik.

Lennart Månsson
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En bank för dig 
– hela livet

Diego gjorde en av sina bästa matcher mot Höör (5-0), då han plockade ner duktige 
Mamadou Dieye Fall.
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499:-
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 till och med 2013-12-31 eller så långt lagret räcker.

Julklappstips
Från oss på BMS!

479:-
inkl.moms

149:-
inkl.moms

649:-
inkl.moms

Hantverksbyxa	

Svart	eller	marinblå

Microfleece
Oceanblå/vit

Underställ
Pris	från

Stickad jacka
Finns	i	röd,	vit,	marin,	

brun	eller	grön.

I butiken hittar 
ni ännu fler bra 

erbjudande.
Välkomna till 

oss!

Crocker 308 699:–
JEANS I TAPERED FIT

Godtemplaregatan 1, Gallerian, Hässleholm
0451-103 20 
http://www.facebook.com/jc.hassleholm

En r i k t ig m ö be l bu t i k 

Välj att 
delbetala I 

6, 12 eller 24 
månader! 

DELTA HARMONY fåtölj med glide och justerbart nackstöd. Inkl. fotpall och 
nackkudde. Finns i flera färger. (OBS! Begr. antal)  

15.990:–
Ord pris 22.760:–

FÅTÖLJ + PALL

En r i k t ig m ö be l bu t i k 

Välj att 
delbetala I 

6, 12 eller 24 
månader! 

DELTA HARMONY fåtölj med glide och justerbart nackstöd. Inkl. fotpall och 
nackkudde. Finns i flera färger. (OBS! Begr. antal)  

15.990:–
Ord pris 22.760:–

FÅTÖLJ + PALL

En r i k t ig m ö be l bu t i k 

Välj att 
delbetala I 

6, 12 eller 24 
månader! 

DELTA HARMONY fåtölj med glide och justerbart nackstöd. Inkl. fotpall och 
nackkudde. Finns i flera färger. (OBS! Begr. antal)  

15.990:–
Ord pris 22.760:–

FÅTÖLJ + PALL

 

 
 

 

Måndag-fredag     6:00 -18:00 
Lördag & afton 6:00 -15:00 
Långlördag  6:00 -16:00 

www.bjarnors.se 
Välkommen till 

 Din hantverksbagare 

 

JULERBJUDANDE 
Gäller från skyltsöndag till 23 december 
Söndagar fram till jul öppet 10-16 

Vörtbröd, 3st  49:- 
(medtag annons för deltagande  
av erbjudandet) 
 

 

 

 

Julbakelse, 
Sockerkaka, kola,  
vaniljkräm,grädde  
& vit choklad 

  

 fr 20:- 

Vi har naturligtvis hela julsortimentet som t ex 

 
  

Första Avenyen 4, Hässleholm 

 

Följ oss gärna på 
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PMR KRISTIANSTAD Mäster Bongg. 4 | Mån-Fre 9.00-17.30 PMR HÄSSLEHOLM Åsv./Kristianstadsv.| Mån-Fre 9.00-17.30 PMR MALMÖ Agnesfridsv.195 | Mån-Fre 8.00-17.00

Xperia Z1 – all kraft och smarthet hos 
Sony i en förstklassig smartphone

Oberoende leverantör sedan 1992

Xperia™ Z1 Sonys 
bästa för ditt bästa.

Årets telefon finns 
i våra butiker.

sparbanken1826.se > info@sparbanken1826.se > 044-18 26 00

Ska du ha bank?
Hos oss är alla välkomna och vi finns här i svåra som 
ljusa stunder, för fattig och för rik lika väl som för 
gammal och för ung. 

Mötet mellan människor är en grundläggande tanke och 
en utgångspunkt i vår verksamhet, för det är i mötet 
som vi får chansen att förstå, förenkla och utveckla din 
ekonomi. 

Välkommen till Sparbanken 1826! 

Vi finns i COOP EXTRA-huset, Hässleholm  -  Tel: 0451-826 00 
Öppettider: Måndag-fredag 10.00-18.00, lördag-söndag 10.00-15.00

DIN FACKHANDEL
-för sportfiske, VVS & Färg

Förköp via                           80 kr+avg • Entré vid dörren 150 kr

Läs mer på farozon.se

På scen:
25 december

Hemvändarkväll på Juldagen

Nattklubb Zonen 22–03

Edfors Bil
ÖPPET MÅN - FRE 10-17

SVEDJEMARKSGATAN 4, HÄSSLEHOLM. 0451 - 38 78 78

www.edforsbil.se

BILAR KÖPES
Välvårdade bilar köpes i alla åldrar.

peter@edforsbil.se eller 0451 - 38 78 78

BOKA NU!
Välkommen att boka tid i vår verkstad som servar och reparerar de 
flesta märken och modellerna. Vi har lång erfarenhet av service och 

reparation av Kia. Vi lämnar 20% rabatt på arbetskostnaden.
Gälller arbete som utförs t o m 31/12

Välkommen till oss!
Vi säljer bra begagnade bilar

till bra priser och hjälper er gärna 
med en förmånlig finansiering.
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Flexvux

En del av Arbetsmarknad & kompetensutveckling • www.hassleholm.se/ak

För mer information och anmälan 
kontakta våra studie- och 

yrkesvägledare 
tel 0451-76 20 15 eller 0451-76 20 31

Yrkesutbildningar för vuxna

Läs mer på www.flexvux.nu

IFK laddade i Skälderviken
Efter den poängfattiga våren åkte IFK till Skälderviken på 
träningsläger och laddade upp inför höstsäsongen.
Tränarduon Nilsson/Andersson förstärktes med Patrik 
Lennartsson och det blev ett hellyckat läger där grabbarna 
svetsades samman och där ordförande Mats Flinck agerade 
chefskock på ett framgångsrikt sätt.
När höstsäsongen igångsattes rullade poängen in i bättre takt 
än under våren.

Läs om våra ungdomar på sidorna 20 - 25

Hlmvägen 28 i Vittsjö

0451-229 00
www.borgsvavgarner.se

Öppettider

Mån-Tor: 08.00-16.00
Fre: 08.00-15.00

Varma och mysiga 
stickgarner hos
 Borgs i Vittsjö!

Mattias Andersson tar ner bollen

Simon Rittbo gär en fotparad

Patrik Lennartsson
instruerar Joakim 
Karlsson

Ordförande Mats 
Flinck visade 
oanade talanger i 
köket.

Mattias, Joel, An-
ton, Danny, William 
och Oskar lät sig 
väl smaka.
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Patrik och Daniel nya tränare

KALKYL
Pris fullt färdigt inkl. tomt, anslutningsavgifter, Byggfelsförsäkring,
Stenläggning, färdig gräsmatta, fiberkabel mm……. ...2 495 000:-
Kontantinsats minimum 15 %: ........................................375 000:-
Lån: .............................................................................2 120 000:-

KOSTADER
Räntor: 75 % 2,91 %  och  10 % 4,95 % (rörlig 3 månader)
Dagsränta 3 mån. efter 30 % skattereduktion: ..................46 763:-
Uppvärmning, varmvatten och hushållsel
inkl. fasta avgifter: ca. 5 500 kW x 1,88 kr: .......................10 340:-
VA-avgifter: Grundavg. Lgh-avgift, normalförbr. 2 pers. .......2 769:-
Sophämtning: .....................................................................1 744:-
Fastighetsskatt: ingen skatt i 15 år (nybygge)                            0:-
Försäkring (Länsförsäkringar): .............................................3 729:-
Total kostnad/år: ...............................................................65 345:-

Månadskostnad: .................................................................5 445:-
Vid 1 000 000 i kontantinsats blir månadskostnaden: .........4 095:-

BYGGNADSBESKRIVNING
GRUND: Plintgrund, väggar bildar grund, 300 mm isolering och
100 mm sprickarmerat betonggolv U-värde: 0,11 kw/kvm.
Väggar: 75 mm betong, 320 mm cellplast, 45 mm stålreglar med     
45 mm mineralull, 12,5 mm Fibergips (brand-, ljud och våtrums-
skiva). U-värde: 0,09 kw/kvm.

Tak:  440 mm + 220 mm krysslagd bärande stomme, 620 
mm lösull, luftspalt och råspont, papp och cementtakpannor                               
U-värde: 0,06 kw/kvm.
Plåt: Plåtbeslagning av aluzink.
Fönster: Komposit, U-värde: 0,8 kw/kvm med marmorbänkar.
Rumshöjd: 2,40 – 4,60 m
Uppvärmning: Frånluftsvärmepump – vattenburen golvvärme.

Övrigt: Kök: släta ekluckor med rostfria maskiner.
Bad/WC: Helkaklade med Aspen badinredning.
Golv: Klinker i våtrum, entré och kök.
Khärs 3-stavig ekparkett i övrigt.
Bredband genom Telia.

Boka tid för enskild visning.
Ring: 044 – 85 100 alt. 070 – 33 55 100  Erik Gustavsson.

RADHUS i Stoby (Gamla Bestotomten)
NYBYGGT MED EN AV MARKNADENS LÄGSTA BOENDEKOSTNAD (FÖR NYPRODUCERAT)

Hur kommer er rollfördelning att se 
ut på träningar och matcher? hur 
kommer ni att komplettera varan-
dra?

- Vi delar lika på alla uppgifter och vi 
kommer inte att vara en förstetränare 
och en andretränare.

Vi är ännu i ett tidigt skede i förbere-
delserna inför nästa säsong men jag 
är ändå nyfiken, vilka styrkor och 
vilka svagheter ser ni när ni tittar på 
dagens trupp? 

- Styrkan är att vi har ett eget spel, vi 
skall alltid försöka vara det spelförande 
laget.

Om vi bortser från tabellplaceringar, 
vad finns där annars för målsättning-
ar? 

- Göra laget ännu bättre och då blir det 
automatiskt en bättre tabellplacering.

Patrik, i somras kom du in som 
hjälptränare i ett ungt,  pressat IFK 
Hässleholm som då låg på nedflytt-
ningsplats. Som jag ser det så var din 
styrka under hösten att peppa, sprida 
glädje och ge spelarna självförtroen-
de. Håller du med? 

- Ja, det blev min roll och det gick ju 
bra, nu tar Daniel och jag hela ansvaret.

Hur tror du att din roll förändras nu 
när du har ett tyngre ansvar? 

- Göra ungefär likadant, inget annor-
lunda inför match, däremot kommer 
träningarna se annorlunda ut

Hur viktig är den mentala biten i ett 
sånt här ungt lag och hur gör man 
som tränare för att spelarna ska hitta 
rätt anspänningsnivå? 

- Den mentala biten jätteviktig, vi måste 
se till att spelarna vågar göra saker och 
kanske  göra misstag, det är sånt man 
lär sig av.

Om vi pratar nyförvärv, finns det 
någon specifik position där ni kän-
ner att “där skulle vi behöva någon 
spelare till”? 

- Får vi behålla truppen är det ingen 
specifik position, ett russin i kakan ald-
rig fel, det rör runt lite.

Landskrona, Mjällby, Helsingborg, 
Elfsborg, Öster, Örebro, Bajen, Äng-
elholm, Umeå. Listan kan göras lång 
av elitklubbar med just nu aktiva 
spelare som tidigare haft gulsvart 
dress på sig. Självklart är detta posi-
tivt men det finns ju en baksida och 
det är ju att det blir svårare att ha eg-
na framgångar. Hur gör man för att 
både slussa iväg talanger till större 
klubbar men samtidigt behålla fram-
gången i sin egen seniorverksamhet? 

- Det gäller att producera fler bra spe-
lare, det skall ju Bosse och Björn jobba 
med.

Det blir (om serieindelningen inte 
ställer till det) derby mot Osby nästa 
år, har ni någon koll på Osbys lag? 

-Inte nu, men när serien startar har vi 
det.

Vilken typ av fotboll kan supportar 
som kommer till Österås förvänta sig 
att få se säsongen 2014? 

-En passningsorienterad fotboll, helt 
enkelt samma som 2013.

Tre ledord för en framgångsrik sä-
song 2014?

- Engagemang, våga, laget.

ELVA FRÅGOR TILL TRÄNARNA

Tomburkar
IFK hämtar tomburkar (även importerade)  

Har Du burkar du vill bli av med, 
ring så hämtar vi.

Ring IFK:s kansli 0451-893 98

Daniel Nilsson, 34 år, Kristianstad
Spelarkarriär: Bromölla som ungdomsspelare, slutade som aktiv fotbollsspelare 
redan18 år gammal, då jag tvingades opererade vaderna.
Tränarkarriär: Bromölla sju år, Trolle Ljungby ett år, Kristianstads FF två år.

Patrik Lennartsson, 50 år, Hässleholm.
Spelarkarriär: IFK Knislinge, IFK Hlm, Mjällby, IFK Hlm. Ett par allsvenska 
säsonger i Mjällby, allsvenskt kval med IFK 1993.
Tränare: IFK Knislinge 1995-96, assisterande tränare till Peter Swärdh i IFK 1995-
97, Lönsboda 2000-03, efter några års uppehåll sedan u-ledare i FC Hessleholm 
när dottern Julia började spela, sedan 2009-12 trän i FC Hessleholm.

IFK har gjort klart med nya tränare inför 2014 – Patrik Lennartsson och Daniel Nilsson.
De gamla, Bosse Nilsson och Björn Andersson stannar kvar i organisationen, båda kom-
mer att hålla i talangträningar, vidare kommer Bosse att verka inom ungdomssektionen 
och Björn blir bollplank åt de nya tränarna.
Som bekant kände sig Patrik för under hösten och fick mersmak och tackade ja till att ta 
huvudansvaret för A-truppen tillsammans med Daniel Nilsson.
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Andreas Magnusson, 42, på Nordea i Häss-
leholm är något av långvägare inom bank-
världen. Han har en grundutbildning som 
gymnasieingenjör men är sedan två och ett 
halvt år kontorschef på Nordea i Hässle-
holm.
– År 1990 började jag som vikarie på Nord-
banken, men sedan ungefär 20 år är jag fast 
anställd.
 
Han trivs utmärkt på kontoret i Hässleholm, 
där runt tio personer arbetar på privatsidan. Se-
dan finns det fem banktjänstemän på företags-
sidan, med placering i Kristianstad, som jobbar 
även åt hässleholmare och som kan träffas i 
Hässleholm.
På Nordea i Hässleholm finns fortfarande två 
kassor öppna för banktjänster över disk, men 
antalet kontanttransaktioner minskar hela ti-
den. 

RÅDGIVNING
I stället har Nordea de senaste åren satsat på 
att kunna erbjuda sina kunder mer kvalifice-
rad rådgivning vilket sker genom personliga 
möten. 
– Vi har inga beslut på att stänga ner våra kas-
sor helt, försäkrar kontorschefen. Men jag tror 
att vi om något år har ett kontantfritt bankkon-
tor här.
– Vår dörr är 
absolut öppen 
- men på ett an-
nat sätt än tidi-
gare. Vi ordnar 
allt från rådgiv-
ningsmöten till 
väldigt kvalifi-
cerade samtal 
om en persons 
eller familjs 
e k o n o m i s k a 
situation. På företagssidan gäller samma sak. 

Sparande, lån och försäkringar är tre mycket 
viktiga arbetsområden. Andreas Magnusson 
ser i dag ett större spa-
rinflöde än för bara 
några få år sedan:
– Allt fler börjar se om 
sin ekonomi nu. Det är 
bra att ha en slant på 
banken. När det gäller 
pensionerna börjar fler 
och fler tänka framåt 
lite mer och börjar där-
för spara tidigare. 

PENSIONEN VIKTIG
Kunskapen om pensionen är bristfällig hos 

många. Här kan vi räta ut många frågetecken 
och göra skillnad.

– Ska man jobba längre el-
ler ska man spara mer? Eller 
vilket är det mest förmånliga 
sättet? 

Andreas Magnusson kom 
efter examen som gymnasie-
ingenjör och värnplikten in 
i bankvärlden. Andreas har 
utbildat sig vidare genom att 
gå interna och externa utbild-
ningar. Efter att ha jobbat på 

diverse kontor runt om i Skåne, senast som 

kundansvarig för storföretag i Nordea Malmö, 
kom han till Hässleholm som kontorschef, nu-

mera på privatsidan.
Andreas är gift med 
Gunilla som är lärare 
och de har en son på 5 
år. Familjen bor i villa 
på Vena i Hässleholm. 
På fritiden umgås 
Andreas gärna med 
vänner, idrottar samt 
sysslar en del med sitt 
teknikintresse. 

GALAXEN
Vissa har träffat Andreas när han i yngre dagar 
arbetade som expedit i klädbutiken Galaxen i 
Hässleholm. Då lärde han sig att ta hand om 
kunder, något han har nytta av även på banken.
– Vi jobbar i en servicebransch, betonar Andre-
as, där förtroende är viktigt och kundens bästa 
står i centrum. Vi måste vara riktigt engagerade 
och bygga långsiktiga relationer för att skapa 
positiva kundupplevelser.

VÄLUTBILDAD PERSONAL
I dag är bankväsendet betydligt mer reglerat 
än tidigare då olika lagar och förordningar styr 
mer än det gjort förut. 
Bankpersonalen i Hässleholm, som är rutine-
rad, vidareutbildas ständigt och det sker en 
stark utveckling vad gäller kunskap, servi-
cegrad och bemötande. Nordea är en lokal bank 
och bearbetar den lokala marknaden.
– Det händer mycket på banksidan. Därför är 
det extra roligt att få vara med just nu, summe-
rar Nordeas kontorschef i Hässleholm.

Bertil Nilsson

Nordea är med i nätverket kring IFK Hässle-
holm. Enligt Andreas Magnusson är det bl.a. 
ungdomssatsningen där som är avgörande.
– Vi tittar på vad vi, och mottagaren, får ut 
innan vi går in i sådana projekt, säger han. 
– Det gäller att vi kan komma fram till att ”där 
finns någonting”, fortsätter Andreas Magnus-
son.
Han berättar att han upplever punktinsatser 
som bättre än vanliga annonser, som Nordea 
istället sköter centralt. På lokal nivå stöttar 

Nordea en hel del saker, men man tittar alltid 
efter vad man får ut.
Banken delar också ut lite prylar vid olika 
tillfällen. Alla förfrågningar behandlas men 
kanske med olika resultat som följd, meddelar 
kontorschefen.
Själv började han spela fotboll i IFK Hässle-
holm vid sex års ålder. Andreas var sedan aktiv 
i IFK fram till 20-årsåldern. Som 12–14-åring 
var Andreas Magnusson bland de bästa i sin 
ålder i Skåne och medverkade därför på olika 

elitläger. 
När han var 20 år blev det tufft att kombinera 
militärtjänsten och fotbollsträningen under trä-
nare Anders Linderoths befäl och därför sänkte 
Andreas sin ambitionsnivå. Det blev därefter 
ett år i Vankiva IF och två år i Finja IF innan 
en knäskada satte stopp. 
Numera består idrottandet bland annat av ten-
nis, innebandy och löpning och Andreas har 
även styrelseuppdrag i en idrottsklubb. 

Bertil Nilsson

Vi tackar 
våra 

Nätverks-
medlemmar

ADIDAS
ALDE INTERNATIONAL
ARNES MOTORTJÄNST
AM TRYCK
BALLINGSLÖV
BERGENDAHLS
BILDBYRÅN
BILFRAKT
BJÄRNUM AB
BLOCKET
BMS
CARLSSONS ISOLERING
CITYGROSS
FASAB
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
MONTICO
NORDEA
NORRA SKÅNE
NORRA SKÅNE OFFSET
PEAB
PMR MOBILTELEFON AB
RP FRUKT
SE BANKEN
SPARBANKEN 1826
STATT
STOBY
SYDVED
VINSLÖVS FRITIDS-
CENTER
ÅHUS STRAND

Andreas 
Från IFK till Nordea

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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Skånes närmaste stad

Välkommen till

- Hässleholm nästa!

CITYLÖRDAG  30/11  kl 10-16
SKYLTSÖNDAG 1/12 kl 12-18
Julmarknad, julsånger, åk häst och vagn 
med tomten. Välkomna till Hässleholm 
för a	  uppleva den första jul- och
vinterstämningen.
Läs mer på www.hesslecity.com

Vi profilerar 
Ditt företag!

Vanneberga Gård 288 34 Vinslöv
Tfn:  044-841 50 •  www.magnussonsreklam.se

S tä r k e r d i t t va r umä r k e

Profilkläder
Arbetskläder

Giveaways
Kund & personalgåva

Displaymaterial

Andreas är en av IFK:s pojkar födda 1971, bilden från 1983.
Bakre raden från vänster: Gerhard Murath, lagledare, Fredrik Hansson, Magnus Heide, Stefan 
Sigesgård, Mikael Nilsson, Tomas Wiberg, Roger Granstedt, Magnus Olsson, Bo Cederbrandt, 
lagledare. Fråmre raden från vänster: Niklas Nilsson, Lars-Johan Cederbrandt, Rickard Olsson, 
Stefan Hansson, ANDREAS MAGNUSSON.

Andreas är kontorschef på Nordeas kontor 
i Hässleholm
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Argentina? Nej, IFK 

Karims drömmål i Hittarp

Investera i vindkraft!

Ola Strivall             Katarina Tideman 
010-199 88 53         010-199 88 25
ola.strivall@eolusvind.com        katarina.tideman@eolusvind.com 

Möjlighet att köpa andelar i vindpark Legeved!
En investering i vindkraft ger möjlighet att kombinera miljönytta med ekonomisk avkastning och goda avskrivningsmöjligheter. Låt oss berätta mer om hur vindkraft är en 
lönsam investering för dig eller ditt företag.

Eolus Vind AB bygger under våren 2014 två vindkraftverk på slätten i Legeved i Kristianstad kommun. Det ena verket säljs som helt verk och det andra i 

sextondelar (1/16). 

  Välkommen att kontakta oss:

www.eolusvind.com   

Kamratfärgerna är som alla vet vitt och blått, vissa IFK-lag har andra 
färger, däribland IFK – men när laget nu behövde ett nytt reservställ 
så föll det sig naturligt att välja vitt och blått.
Det blev ljusblått och vitt och det blev randigt, exakt som Argentina 
– en dräkt som Messi,  Higuain och Aguero ikläder sig till som-
marens VM.
Efter att ha höstpremiärseger mot Borstahusen i Landskrona med 3-0 
var det dags för ännu en bortamatch och eftersom Hittarp har helsvart 
var det dags att premiärspela i nya dräkterna.
Vilken premiär det blev, 4-0 i halvtid för ”Argentina” efter två mål 
av Filip Ranmo, de andra två av Oscar Eriksson och Karim Al-Asi 
– och vilken drömmål Karim gjorde när han rundade målvakten och 
ur nästan ingen vinkel alls hittade målet.
IFK vann matchen med 4-1 och är obesegrade i blåvitrandigt...

”Premiärlaget” i det blåvitrandiga matchstället, Övre raden från 
vänster: Oscar Eriksson, Filip Ranmo, Niklas Jönsson, Linus Svens-
son; Danny Gunnarsson, Joel Svensson, Diego Delgado-Forrich, 
Rasmus Christensson.
Främre raden från vänster: Anton Pramberg, Filip Thurn, Karim Al-
Asi, Calle Lindell, Islam Mirée, Abbas Abbas och Joakim  Karlsson.

Karim rundar målvakten...

Oskar Ericsson bredsidar in 0-2

Filip Thurn i duell med en ex-
IFK:are, Jacob Gudiol.

Slutsignal - Calle Lindell jublar

...och prickar in 0-4 ur nästan ingen vinkel...

...och Karim jublar över drömmålet.
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Kosovare AsllaniKosovare AsllaniKosovare Asllani Lars LagerbäckLars LagerbäckLars LagerbäckLars LagerbäckLars LagerbäckLars Lagerbäck Viktoria SvenssonViktoria SvenssonViktoria SvenssonViktoria SvenssonViktoria SvenssonViktoria Svensson Fredrik LjungbergFredrik LjungbergFredrik Ljungberg Therese SjögranTherese SjögranTherese Sjögran LskjfnljsfnglöjdsfngLskjfnljsfnglöjdsfngLskjfnljsfnglöjdsfng

Rasmus ElmRasmus ElmRasmus Elm Olof MellbergOlof MellbergOlof MellbergOlof MellbergOlof MellbergOlof Mellberg Lotta SchelinLotta SchelinLotta Schelin Marcus AllbäckMarcus AllbäckMarcus Allbäck John GuidettiJohn GuidettiJohn Guidetti MostihlsidfhgjldkfhjgöMostihlsidfhgjldkfhjgöMostihlsidfhgjldkfhjgö

Tobias HysénTobias HysénTobias HysénTobias HysénTobias HysénTobias Hysén Hanna LjungbergHanna LjungbergHanna Ljungberg Jörgen LennartssonJörgen LennartssonJörgen LennartssonJörgen LennartssonJörgen LennartssonJörgen Lennartsson Pontus WernbloomPontus WernbloomPontus Wernbloom Tina NordlundTina NordlundTina Nordlund

            Emir Bajrami            Emir Bajrami            Emir Bajrami Sofi a JakobssonSofi a JakobssonSofi a Jakobsson Ola ToivonenOla ToivonenOla Toivonen Pia SundhagePia SundhagePia SundhagePia SundhagePia SundhagePia Sundhage Anders SvenssonAnders SvenssonAnders Svensson RotihlsidfhgjldkfhjgöRotihlsidfhgjldkfhjgöRotihlsidfhgjldkfhjgö

              Caroline Seger              Caroline Seger              Caroline Seger              Caroline Seger              Caroline Seger              Caroline Seger Kim KällströmKim KällströmKim Källström Thomas DennerbyThomas DennerbyThomas DennerbyThomas DennerbyThomas DennerbyThomas Dennerby Antonia GöranssonAntonia GöranssonAntonia Göransson Johan ElmanderJohan ElmanderJohan Elmander

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

bi
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Talanger som blev stjärnor!
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20/4 Älmhult - IFK 3-1 (1-1)
Mål: Joakim Karlsson

Matchen flyttades till konstgräs, IFK inledde piggt, men efterhand 
avgjorde smålänningarnas tyngd.

28/4 Höganäs-IFK 3-0 (1-0)
IFK spelade riktigt bra, men det var blivande seriesegrarna som gjorde 
målen och vann, även denna match spelades på konstgräs.

2/5 IFK-Fjärås 5-1 (2-0)
Mål: Oskar Ericsson 2, William Kvist, Danny Gunnarsson, självmål

En säker seger mot nordhallänningarna. IFK skapade massor med 
chanser.

9/5 Vinberg-IFK 2-1 (2-1) 
Mål: Ekrem Dibrani

IFK klart bästa laget, men ett självmål och en utvisning ställde till det, 
IFK spelade riktigt bra på den utmärkta planen, borde ha vunnit.

13/5 IFK-Råå 1-1 (1-0)   
Mål: Joel Svensson

Återigen var det ett självmål som ställde till det, vilket gav onödigt 
poängtapp.

16/5 IFK-SnöstorpNyhem 4-2 (0-2)   
Mål: Mattias Andersson 3, Joakim Karlsson

Utvisning och två baklängesmål i första halvlek – en otrolig vändning i 
andra då 0-2 blev 4-2. Joakim Karlssons pigga inhopp vände matchen.

25/5 Stafsinge-IFK 1-1 (0-1) 
Mål: Danny Gunnarsson

Återigen utvisning – och så ett sent kvitteringsmål av Stafsinge i 95:e 
minuten. IFK spelade bra och missade flera frilägen.

31/5 IFK-Hittarp 2-3 (0-0) 
Mål: William Kvist, Oskar Ericsson

IFK-ledning när ännu en utvisning ställde till det – varpå Hittarp vände 
och vann. IFK spelade bra fotboll fram till utvisningen.

6/6 Höör-IFK 0-0
En tråkig, intetsägande, mållös match på konstgräset i Höör.

13/6 IFK-Borstahusen 0-1 (0-1) 
Utvisning igen – den femte på sex matcher - och en försmädlig ud-
damålsförlust på hemmaplan.

19/6 Laholm-IFK 1-1 (1-1)
Mål: Oskar Ericsson

Tidigt baklängesmål, men en fin kämpainsats gav kvittering och en 
poäng. En het Karim Al-Asi flög förbi motståndarna, men var också 
nära utvisning och byttes ut  i halvtid.

Karim Al-Asi

Simon Omari, född 1996

Philip Bengtsson, född 1995

Anton Pramberg, född 1994

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 Ekrem Dibrani och Waxiu Shehu Rasmus Christensson

Filip Ranmo, född 1994, var en av de unga som fi ck stå i rampljuset i höst.

2013
Danny Gunnarsson
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26/6 IFK-Laholm 1-1 (0-0)
Mål: Filip Ranmo

IFK ledde återigen – tills klockan tickat till 95 minuter, då kom kvit-
teringen på en hörna. IFK borde avgjort tidigare.

9/8 Borstahusen-IFK 0-3 (0-1)
Mål: Filip Thurn, Karim Al-Asi, Waxiu Shehu

Öster-lånet Filip Thurn årsdebuterade och detta var inledningen på 
höstsuccén. Speciellt andra halvlek var lysande från IFK:s sida och 
speciellt Linus Svensson var briljant.

17/8 Hittarp-IFK 1-4 (0-4)
Mål: Filip Ranmo 2, Oskar Ericsson, Karim Al-Asi

Vilken utdelning, 4-0 i halvtid och unge Filip Ranmo 2-målsskytt, 
Karim drömmålade och Oscar Ericsson målade i sin sista match före 
USA-studierna. Regnet öste ner.

25/8 IFK-Stafsinge 0-2 (0-0)
Här satte våra unga pojkar ut skorna och trodde att det skulle gå av sig 
själv, höstens bottennapp.

31/8 SnöstorpNyhem-IFK 4-3 (2-1)
Mål: Mattias Andersson, Karim Al-Asi, Filip Thurn

En försmädlig förlust mot ett mycket bra lag. - Ni spelar seriens bästa 
fotboll sa f. HBK-backen Bertil Andersson till Björn Andersson – en 
klen tröst...

5/9 IFK-Vinberg 0-2 (0-0) 
IFK klart bästa laget mot tabelltvåan, men en onödig utvisning vid 
ställningen 0-0 avgjorde matchen.

10/9 IFK-Höör 5-0 (3-0)
Mål: Karim Al-Asi 2, Niklas Jönsson, Filip Ranmo, Mattias Andersson

Härlig utdelning när det som bäst behövdes, IFK spelade riktigt bra 
hela matchen.

14/9 Fjärås-IFK 1-3 (0-2)
Mål: Filip Thurn 2, Filip Ranmo

En match som IFK var tvungna vinna och tog också en säker seger mot 
seriejumbon.

22/9 IFK-Höganäs 1-1 (1-0)
Mål: Joel Svensson

IFK var klart bättre än serievinnarna, borde haft en större ledning i 
ösregnet, massor av IFK-chanser - men så kvitterade Höganäs.

26/9 IFK-Älmhult 5-0 (2-0)
Mål: Filip Ranmo 3, Philip Bengtsson, Linus Svensson

Andra 5-0 segern på ett par veckor, hattrick av unge Ranmo och ett 
härligt solomål av Linus Svensson som tog bollen vid mittplan och 
avancerade till straffområdeslinjen där han säkert placerade in bollen.

5/10 Råå-IFK 1-1 (1-0)
Mål: Karim Al-Asi

Här gjorde IFK vad som behövdes för att säkra kontraktet, ett fint mål 
där Thurn skarvade ett inkast till Karim, som kvitterade Råås ledning.

Joakim Karlsson dansar med hörnfl aggan efter mål

Danny Gunnarsson Niklas Jönsson Joel Svensson Filip Thurn

Linus Carlsson

Axel Harletun

A-laget  Matcher  Mål

Calle Lindell 22
Danny Gunnarsson 22 2
Joel Svensson 21 2
Anton Pramberg 20
Linus Svensson 20 1
Karim Al-Asi 17 6
Mattias Andersson  16 5
Filip Ranmo 16 8
Diego Delgado 13 0
Ekrem Dibrani 13 1
Oskar Eriksson 13 5
Abbas Abbas 11
Niklas Jönsson 10 1
Joakim Karlsson 10 2
Andile Xaba 10
Philip Bengtsson   9 1
Denis Musambuko   9
Filip Thurn  9 4
Rasmus Christensson   8
Edem Hetcheli   6
William Kvist  6 2
Waxiu Shehu  6 1
Islam Mirée   5
Axel Harletun 4
Simon Omari  1

Vi erbjuder affärsjuridik på riktigt!
Moll Wendén Advokatbyrå ∙ Stortorget 8, Malmö ∙ 040-665 65 00 ∙ www.mollwenden.se

Vi erbjuder affärsjuridik på riktigt!
Moll Wendén Advokatbyrå ∙ Stortorget 8, Malmö ∙ 040-665 65 00 ∙ www.mollwenden.se

Vi erbjuder affärsjuridik på riktigt!
Moll Wendén Advokatbyrå ∙ Stortorget 8, Malmö ∙ 040-665 65 00 ∙ www.mollwenden.se

Linus Svensson Jubel i omklädningsrummet efter seger i Råå
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SEB - din partner på den 
finansiella spelplanen

Kom in till vårt kontor på Första Avenyen 5 
i Hässleholm.

Du kan också kontakta Kundcenter på 
0771-365 365, öppet alla dagar, dygnet runt.

Välkommen!

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

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.

795:-
Svart och beige

995:-
Grå

Finns även i 

manchettknappar 

och halsband!

Pris från 200 kr - 899 kr

i n s p i r e d  b y  a r c t i c  b e a u t y

BERING Backdrop Schmuck.150x190_112012.indd   2 25.01.13   11:46

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
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Låter det intressant? 
Läs mer och ansök på www.kompetensare.se

går vidare till jobb eller studier
Vi hjälper dig som är ung och motiverad att förbereda 

dig inför arbetslivet.

60% 

Livet är fullt av goda råd, här är ett till:
Skaffa dig en jurist. 

Amber Advokater  ●  Frykholmsgatan 4 ●  Box 275, 281 23 Hässleholm  ●  Tel 0451 710 400
info@amberadvokater.se ●  www.amberadvokater.se

Frykholmsgatan 4  •  Box 275, 281 23 Hässleholm  •   tel 0451 710 400
hlm@amberadvokater.se  •  www.amberadvokater.se

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    
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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

UNGDOMSSIDOR

Vi finns när du behöver oss

Tingshusgatan 8, Hässleholm 
Tel. 0451-856 45

Jour dygnet runt • Hembesök • www.fonus.se Richard Liljegren

Med personligt engagemang, präglat av omtanke och valfrihet, 
hjälper jag dig med allt som rör en stilfull och värdig begravning.

Du får även hjälp att fylla i Vita Arkivet, välja gravsten och teckna 
begravningsförsäkring. Varmt välkommen!

HOS AUTOPARTNER HITTAR 
DU DIN NÄSTAN NYA BIL!

www.citroen.se

créative technologie

NU ÄR DIN 
GAMLA BIL 
GULD VÄRD, 
NÄR DU KÖPER 
EN NY CITROËN En av klassens största bagageutrymmen på 408 liter Svårslagen komfort med suverän fjädring Tar dig upp till 250 km längre på varje tank

• automatisk klimatanläggning (ecc)
• Bluetooth, audio streaming, USB- & aUX-uttag
• Parkeringssensorer bak
• lättmetallfälgar 16“
• elinfällbara och kromade sidospeglar, m.m.

• automatisk klimatanläggning (ecc)
• Bluetooth, audio streaming, USB-& aUX-uttag
• Parkeringssensorer bak
• lättmetallfälgar 16“
• Farthållare (programmerbar), m.m.

• Webasto kupé- & motorvärmare, fjärrstyrd
•  connecting Box (bluetooth, USB- & aUX-uttag)
•  automatisk klimatanläggning (ecc) 
•  Parkeringssensorer fram och bak inkl. parkeringsplatssensor
•  lättmetallfälgar 17” m.m.

CitroËn Kristianstad • sävvägen 2 • Telefon 044 – 20 39 40

CITROËN C4
nordic edition fr.     159.900:-

CITROËN C5
nordic edition fr.     209.900:-

NYA CITROËN C3
nordic edition fr.     129.900:-

INBYTES-
BONUS 

10.000:-

INBYTES-
BONUS 

15.000:-

INBYTES-
BONUS 

20.000:-

erbjudandet om inbytesbonus gäller nya order av nordic edition i svenskt lager fr.o.m. 4 oktober t.o.m. 31 december 2013 så långt lagret räcker. Bonusen förutsätter att återförsäljaren gör inbytesköp av bil som köparen ägt minst 6 månader. 
värdet på bonusen varierar beroende på vilken citroën-modell du köper. Priserna och erbjudandena är exklusive tillägg för citroën c5 tourer/Kombi, metalliclack och andra tillval och går ej att kombinera med andra avtal, rabatter och 
värdecheckar. Bilarna på bilderna är extrautrustade. citroën Sverige förbehåller sig rätten till ändringar i produkt och pris. alla priser är rek. ca-priser. Bränsleförbrukning blandad körning 3,4 - 6,2 l/100 km, co2 -utsläpp 87 - 163 g/km.

www.citroen.se
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IFK-are är vi allihopa...
Det är många som spelar och tränar fotboll i IFK:s olika ungdomslag, nu kan du läsa hur det gått för 
de olika lagen på våra ungdomssidor 20-25.
Seriespel, cuper, sommarskola, talangträning, Gothia Cup och Copa Cataluna...
IFK har otroligt många duktiga spelare och ledare – och vi jobbar hela tiden för att ha så välutbildade 
ledare som möjligt - vilket i sin tur ger välutbildade spelare.
Det är därför IFK levererat så många spelare till elitfotbollen: Tobias Linderoth, Daniel Nicklasson, 
Jon Jönsson, Andreas Dahl för att nämna några.

Ungdomsfotbollen engage-
rar hela familjen, mamma, 
pappa, syskon, mormor, 
morfar, farmor, farfar – här 
Noah Olofsson i en match 
mot Wä.
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P14 2013 är första året då vi har varit med i Skåne-serien. I början så var det 
stor skillnad tempomässigt med de lokala serierna. Killarna har klarat detta bra. 
Under våren var vi även med i DM där gick vi obesegrade igenom gruppspelet 
och vann även i första omgången i slutspelet. Vi var med i två cuper inomhus, 
i Nsk-cupen och i Arenacupen i Kristianstad. I Eskilscupen så vann vi fi nalen i 
D-slutspelet över Hässleholms IF med 1-0. Under året så har det kommit till ett 
antal nya spelare i laget. Under våren så var Patrik Lennartsson med som tränare 
för killarna men när han gick upp och hjälpte till i A-laget efter sommaren så 
hade han inte möjlighet att fortsätta i vårt lag. 
Ledare: Jan Zenthio, Mats Ernstsson, Roger Rosberg, Patrik Lennartsson.

P13 Vi har haft två lag i seriespel, ett 11-manna i A-serien, där vi tog andra-
platsen både vår och höst och så hade vi ett 9-manna i C-serien, femma vår och 
fyra höst. Vi har vunnit fl era cuper och blivit tvåa i några – höjdpunkten var 
naturligtvis Gothia Cup där det gick riktigt bra, vi gick vidare till A-slutspel 
efter segrar mot lag från Tyskland, Sverige och Brasilien – men föll sedan mot 
ett riktigt bra lag från Ghana.
Ledare: Conny Olsson, Marcus Eriksson, Per Lantz, Peter Nilsson, Robin 
Engvall.

P12 Vi har spelat med två 7-mannalag, det ena kom fyra på våren och trea hös-
ten, det andra femma respektive tvåa. Vi har vunnit Bendt Bil Indoor i Halmstad 
(bl.a. Seger mot HBK), Askecupen i Hörby, ÄIF-cupen i Älmhult, Rickards Cup 
i Bjärnum och Ivar Perssons Cup i Vankiva och så blev det tredjeplatser i Lions 
Cup i Osby, Vinslövs Fritidscenters Cup, Gutzcupne i Osby och Öresunds Cup, 
Sandbycupen i Södra Sandby.
Ledare: Göran Persson, Stefan Jansson och Håkan Nilsson.

P11 Vi hade tre lag i seriespel och vi vann serie A, det blev också en sjun-
deplats i A och en andraplats i serie B, ett strålande facit. Det blev cupsegrar i 
såväl Ivar Perssons Cup och Vinslövs Fritidscenters Cup och i Nibecupen blev 
det en andra- och en tredjeplats. Och så en inneturnering i Påarp i november.
Ledare:  Stefan Holmberg, Johan Holmberg, Johann Månsson, Jörgen Troeds-
borg, Tony Helm

P10 Vi fokuserar inte på resultat i serierna just nu. Vi hade anmält oss till 
svårare serier och hävdat oss bra där, vi kom etta, tvåa och femma i våras och 
trea, fyra, femma på hösten. Vi blev etta och tvåa i Pinse cup (Danmark), tvåa i 
Vinslövs fritidscenter cup och har placeringar i ett antal cuper till, samt deltagit i 
beachfotbollen under detta år.
Ledare: Magnus Olsson, Jonny Dahlkvist, Admir Culum, Christian Örn, Johan 
Kroon, Sven Hoff.

P9 Vi har spelat 7-manna för första året, men resultaten räknas inte första året, 
men under våren vann vi hälften av matcherna och under hösten vann vi ännu 
fl er. Vi har deltagit i de lokala cuperna i Vankiva och Vinslöv med gott resultat.
Ledare: Daniel Segertun, Konstantin Gagzis, Roger Nilsson, Fredrik Olanders-
son.

P8 Inget seriespel och vid cuper så gäller endast gruppspel för vår del.
Vi har varit med i Levins Cup, där vi var ansvariga för avslutningen på Österås.
Vidare var vi med i Ivars Cup i Vankiva och Vinslövs Fritidscenter Cup.
Inomhus spelade vi Snapphanecupen, Norra Skåne cupen samt Glentons Cup i 
Broby! Ledare: Fredrik Ahlgren, Ola Kajrup.

P7 Inget seriespel ännu, men vi har deltagit i Vinslövs Fritidscenter Cup och 
Levins Cup, samt inomhus i Hästveda.
Ledare: Magnus Jönsson, Alexander Söderberg, Magnus Johansson.

P5-6
Mest träning hittills, men killarna fi ck prova på och spela avslutningshelgen av 
Levins Cup. Dessutom körde vi två träningsmatcher mot Hässleholms IF. 
Ledare: Jonas Enetjärn. 

Så här gick det för våra ungdomslag:

Betald annonsplats

Ett kompisgäng från vänster Gabriel Gagzis, Joel Sidemyr, Han-
nes Wahlentin, Viktor Ahlgren och Nick Gudmundsson

Johan Holmberg, en av många duktiga ungdomsledare.

Adrian Gjakova

Rasmus Engman och Casper Svendsen Albert Rosen tar ner bollen på bröstet
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DRÖMRESAN

GOTHIA CUP
IFK:s 13-åringar var 
även dom ute på även-
tyr i somras, spelade 
Gothia Cup.
I Boys 13 ställde 122 
andra lag från 24 olika 
länder upp och IFK 
hamnade i grupp 15 
ihop med lag från de 
stora fotbollsländerna 
Brasilien och Tyskland 
– och IFK vann sin 
grupp för att sedan åka 
ut i play off A mot ett 
lag från Ghana, ett lag 
som gick riktigt långt i 
turneringen.

Oskar Lindgren, 
en av de duktiga 
13-åringarna

Euro Sports Brasil (Brasilien) - IFK Hässleholm 0 - 2
Målskyttar: Elliot Nilsson, Angelo Nilsson 

IFK Hässleholm - Kaltenkirchen TS (Tyskland) 1 - 0
Målskytt: Angelo Nilsson

IFK Hässleholm - Gunnilse IS 5 - 0  (Gruppfinal)
Målskyttar: Adrian Gjakova 2, Linus Askevik, Elliot Nils-
son, Angelo Nilsson

IFK Hässleholm - Lizzy Football Club (Ghana) 1 - 3 
(A-slutspel 1/32 Final) Målskytt: Elliot Nilsson

IFK:s pojkar födda 1997 gjorde i somras en drömresa till Barcelona och 
turneringen Copa Cataluna.
Efter att i ett par års tid arbetat ihop stora delar av reskassan under ledning av 
tränaren Jocke Osberg och ledartrion Patrik Rydell, Saki Gagzic och Stefan 
Nilsson bar det iväg till Spanien.
Efter en första dag med sol, bad och beachvolley på stranden började turne-
ringen med matcher mot lag från Sverige, Argentina och Spanien, två segrar 
och en oavgjord, så hade vi vunnit gruppen.
I semifinalen besegrade vi ett lag från Ukraina för att sedan förlora finalen 
mot ett italienskt lag. På kvällen blev det prisutdelning och ett fett fyrverkeri.
Avslutande fridagen tillbringades i Barcelona där vi gick en rundvandring på 
mäktiga Camp Nou, där världsstjärnorna Iniesta, Xavi och Messi spelar.
Innan killarna kröp i säng fick dom se den stora överraskningen. Populäre 
tränaren Jocke Osberg visade en tatuering med texten ”IFK Hlm 97”, mitt på 
rumpan...Gissa om det var uppskattat?

IFK-BK Olympic, Sverige 1-1
Mål: Andre Östergren
IFK-Sel Copa Villa Maria, Argentina 1-0
Mål: Malte Nilsson
IFK- Canet FC, Spanien 2-1
Mål: Edvin Rydell, Hamed Rahimi
Semi, IFK-FC Troeshchyna, Ukraina 1-1, 5-4 efter straffar
Mål: Laif Mirée
Final: IFK- Cantera Torre del Leon, Italien 0-2
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Allsvenskt kval för pojk och juniorer

J-lag Matcher/Mål   2013
 Match  Mål
Simon Omari 23 5
Jonathan H.Lundsberg 21 0
Mert Yanev 20 5
Gustav Johanesson 20 2
Edward Mihai 20 7
Love Nilsson 18 0
Jasmin Kudic 18 5
Adi Kusturica 17 2
Robin Sewdberg Roth 16 0
Axel Harletun 15 0
Ludwig Melin 12 2
Joel Pettersson 11 3
Collin Ribba 10 0
Laif Miree 10 6
Maron Zeidan 10 2
Robin Persson 9 0
Filip Ranmo 9 8
Amar Rakovic 9 7
Edem Hetcheli 8 4
Simon Gunnarsson 8 2
Anton Lindström 8 0
Johan Olsson 7 1
Ivan Barazza 7 0
Andreas Boldur 7 0
Burhan Idrizi 6 0
Arvid Pettersson 6 0
Philip Bengtsson 5 0
Jonathan Brodén 5 0
Dennis Magnusson 5 0
Jakob Gruvander 5 1
Jens Pettersson 4 0
Pontus Carlsson 4 0
Anton Pramberg 3 1
Edvin Rydell 3 1
Adam Carlsson 3 0
Malte Nilsson 2 0
Elias Karlsson 2 0
Linus Carlsson 1 0
Alexander Nilsson 1 0
Simon Olofsson 1 0
Milton Gagzis  1 0
Emil Svedberg Roth 1 0

P97 Matcher/Mål   2013
 Match  Mål
Elias Karlsson 22 1
Laif Mirée 22 23
Hamed Rahimi 22 19
Jonathan Brodén 21 2
Jens Pettersson 21
Alexander Nilsson 20
Edvin Rydell 20 17
Burhan Idrizi 20
Pontus Carlsson 19 2
Milton Gagzis 19
Malte Nilsson 18 1
Alex Olsson 18
Emil Svedberg Roth 16 1
André Östergren 16 1
Jesper Kristofferssen 11 1
Klas Engman 10 1
Petar Savic 5 1
Edvin Nilsson  3
Victor Bergman   2 1
Theo Ekström   1

Pojk: IFK-KFF 2-2 (1-2)
Mål: Hamed Rahimi 2

IFK tog ledningen på en målvaktstavla, KFF vände till 
2-1, men i slutminuten kvitterade Rahimi, IFK vann 
sedan straffarna sedan keepern Alexander Nilsson räddat 
tre och själv slagit in en.

Pojk: Högaborg-IFK 9-0 (6-0)

IFK totalt chanslösa efter att suveräne målvakten 
Alexander Nilsson brutit armen ett par dagar före denna 
match, inte lätt för utespelaren som vikarierade, bak-
längesmål redan efter några minuter.

Junior: IFK-Hässleholms IF 3-1 (2-0)
Mål: Edem Hetcheli, Simon Omari, Adi Kusturica

IFK var det klart bästa laget och segern var aldrig i fara, 
IFK har det bästa juniorlaget i sta´n. Trots att A-lagsspe-
laren Philip Bengtsson saknades.

Junior: Högaborg-IFK 3-1 (1-1)
Mål: Ludwig Melin

IFK gjorde en bra första halvlek, men Högaborg vann 
rättvist och det blev Helsingborgarna som spelar i junio-
rallsvenskan 2014, vi kan bara gratulera.

Vi ser mer än dina siffror  
Mazars  Revisionsbyrå

Tel 0451-38 46 70  www.mazars.se  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   HÄSSLEHOLM - TYRINGE  
VINSLÖV-ÖNNESTAD

044-85300, 0451-381870 

Edem Hetcheli skojar med motståndarna

Adi KustericaHamed Rahimi gjorde båda målen mot Kristianstads FF och grattas

Alexander Nilsson gör en av 
många kanonräddningar

Joel Pettersson

Pontus Carlsson

Burhan Idrizi



24 IFK Hässleholm

TALANGTRÄNING
I tre augustidagar fick fotbollstalanger chansen till 
kvalificerad träning på Österås.
IFK:s rutinerade tränarduo Bosse Nilsson och Björn 
Andersson tog hand om hundratalet barn och ung-
domar och till sin hjälp hade dom några av de egna 
spelarna, Jonathan Nilsson, Simon Omari, Edem Het-
cheli, Ivan Barazza, Adi Kusturica och
Och så kom två gästtränare, båda just nu aktiva i all-
svenskan – och båda fostrade i IFK, från knatteålder 
till A-laget, Daniel Nicklasson, Mjällby och Jon Jöns-
son, Elfsborg.
Båda ställde upp på ett fantastiskt sätt för sin moder-
klubb, Jon körde 50 mil tur och retur från Borås och 
Daniel tog ett tidigt morgontåg från Stockholm där 
han spelat match dagen innan.
Frisparksspecialisten Jon visade hur man får bästa fart 
på liggande boll och Daniel visade sin härliga teknik 
och när alla sedan utspisats med lunch i klubbstugan 
berättade killarna om sina karriärer.
Jon försvann som 17-åring till toppklubben Tottenham 
i London, hamnade sedan i Malmö FF, där han blev 
svensk mästare, sedan Landskrona, Elfsborg, värva-
des sedan till franska Toulouse och danska Bröndby, 
innan han åter hamnade i Sverige och IF Elfsborg, där 
han blivit svensk mästare två gånger och där han spe-
lar idag.
Daniels lämnade också IFK tidigt, redan som 16-åring 
värvades han av IFK Göteborg och har sedan re-
presenterat Aalborg, ett kort gästspel hemma i IFK, 
Mjällby, Gais och så Mjällby igen där han spelat i år.
Talangerna ställde många frågor till de två allsvenska 
spelarna, men mest impade verkade dom vara när 
Björn Andersson berättade om sin karriär i Perstorp, 
Öster och Bayern München.
Innan han berättade över en av de tre luncherna var 
det ett par killar som kom fram till Björn under trä-
ningen och frågade:  
- Har du spelat fotboll själv nån gång?
-Ja, jag har spelat tre Champions League-finaler, sva-
rade Björn.
-Då måste du väl spelat i landslaget också, frågade en 
av killarna.
-Ja, jag var med i VM i Tyskland 1974, men det var 
inte så stor konkurrens på den tiden, ljög Björn och 
berättade inte att Sverige var en straffspark från med-
alj.

Jon Jönsson, 
gästinstruktör

Killarna serverades lunch i 
dagarna tre

Liam Zirkelbach

Ludvig Dahlkvist

Armhävningar ger styrka Fabian Nygren
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Mötesplatsen för proffs

Offi ciell partner svensk ungdomsfotbollOffi ciell partner svensk ungdomsfotboll

Välkommen till Woody Bygghandel
Vi fi nns på följande orter:

Hässleholm • Kristianstad • Markaryd 
• Perstorp • Ronneby • Skurup • Sösdala

• Sölvesborg • Ystad • Örkelljunga

Ytterligare information hittar ni på www.woodybygghandel.se

”Lite proffsigare helt enkelt”
Kaminer för varje hem
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STRÅLANDEtider för dig som villSPARA

Gäller t o m 30 november 2013

CONTURA 620T:4Ord. pris 28.500:-JUST NU 25.500:-Spara 
3.000:-

SPARA upp till 
5.500:-*

CONTURA 550:1Ord. pris från 17.900:-JUST NU från 14.900:-Spara 
3.000:-

Alla kampanjmodellerna hitta r Du på www.contura.se

*Vid samtidigt köp av Contura 780 och Premodul skorstenssystem

Gäller t o m 30 november 2013

Läs mer på:
www.woodybygghandel.se

MED IFK-ALLSVENSKAR

...och så den traditionella sommarskolan som alltid avhålls i juni hade i år samlat ungefär 75 barn. 
Även här hjälpte IFK:s unga spelare till som instruktörer, Ante Nilsson bossade för Emil och Robin Svedberg Roth, Jasmin Sudic, Simon Omari och Edem Hetcheli. Som ni ser på bilderna 
nedan så är det mycket lekfulla träningar.

Daniel Nicklasson-
gästinstruktör

Algot Pramberg tränaren Björn Andersson
Måns Rosen Armin Culum Elias Ulfvik

Simon Omari Robin Svedberg Roth Emil Svedberg Roth

Alexander Lind
High five Elias Karimi hade många frågor att ställa till Jon
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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!

N
or

de
a 

B
an

k 
A

B
 (p

ub
l)

Hässleholm
Tingshusgatan 4
0771-22 44 88
nordea.se

Check-in – en bra start med många fördelar
Gå in på nordea.se, ring 0771-22 44 88 eller besök närmaste bankkontor så 
får du veta mer.

Gör det möjligt

Är du mellan 
18 och 28 år?

GYNNA VÅRA ANNONSÖRER!

VI SER TILL DINA 

BEHOV!

0451-38 49 50
am@amtryck.se
amtryck.se

LOGOTYPER · FOTOGRAFERING · VISITKORT 

BLANKETTER · BREVPAPPER · BROSCHYRER

KUVERT · FOLDRAR · KATALOGER · SKYLTAR 

DIGITALTRYCK · BROSCHYRER · DEKALER

VARIABELTRYCK · TIDNINGAR · ROLL-UPS

STORUTSKRIFTER · AFFISCHER · WEB M.M.

DETTA GÖR VI MED KÄRLEK OCH OMSORG!
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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

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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Detta är en bild av IFK:s stolta fotbollslag anno 1942.
Vi noterar en stolt lagledare, Frans Karlsson. 
Från vänster övre raden: Erik Lindskog, Hans Åker-
man, Lennart Stjärnborg, Karl-Erik Andersson och 
Tore Lindman. 
Mittraden: Jörgen Melin, Malte Bondesson och Hans 
Adamsson.
Främre raden: Hugo Björnsson, Gösta Nilsson och 
”Lille-Kalle” Sjöholm.

Vad åstadkom de då för minnesvärt på fotbollsplaner-
na under de tuffa krigsåren då andra världskriget här-
jade som värst ute i Europa och ofattbara 50 miljoner 
människor miste livet, mer än hälften var civila? 
Vi fick inbjudan att sparra Flygkrigsskolans lag i 
Ljungbyhed inför deras deltagande i fotbollsturne-
ringen mellan Sveriges regementen och deras inkal-

lade, där även landslagsspelare deltog. Vi segrade 
med 6-2 i vackert väder och med trevligt spel. 
En inbjudan från Olofström för invigning av den nya 
arenan förlorades med 
4-3, men en trelagsturnering i Strömsnäsbruk vann vi 
och fick en liten minnespokal där.
I distriktsmästerskapet våren 1944 var det delvis 
dessa spelare som utgjorde stommen i laget. Efter att 
ha klarat av en räcka av Skånes bästa lag föll vi i se-
mifinalen mot de nyvordna Svenska mästarna, MFF, 
i Malmö med 6-4.
Något foto på laget som spelade i semifinalen finns 
inte men de nytillkomna spelarna var. Backar: Gösta 
Melin och Gunnar ”Nuttan” Nilsson. Halvbackar: 
Torsten Åkerman och Ivan Fribing. Kedjespelare: 
Knut Almkvist och Sigvard
 ” Sivve” Nordgren.

Minns ni hjältarna anno 1942?

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

BVS
SAND & VATTENBLÄST AB

Zuperbowl
i Hässleholm

Välkommen till den nya bowlinghallen Zuperbowl med 
fullständiga rättigheter.

Tel. 0451-411 77 • www.zuperbowl.info

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
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S. Kringelvägen  Hässleholm
Tel. 0451- 468 40

Hjulinställningar  •  Balanseringar
Riktning av aluminiumfälgar  •  Service Släp uthyres!

Delbetala genom GE Money Bank!

Tel. 0451-38 38 40

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
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Beachsoccer i Åhus
IFK spelade beachsoccer-SM i somras i Åhus och det var ett ungt lag som fick chan-
sen – och som gjorde det fantastiskt bra. Alla var födda på 90-talet, allra yngst var Theo 
Ekström, född 1999.

Tack Tokelo ”Tike” Rantie gjorde succé i IFK, sedan i MFF – och i 
höst signerade han för engelska Bournemouth, där han gjorde sitt första 
ligamål mot serieledande Burnley för ett par veckor sedan. Innan han 
stack till England hann han med att signera en MFF-tröja som såldes på 
IFK:s auktion på Stortorget – tröjan inbringade 4.500 kr och köpare var 
Gaby och Thomas Moberg.

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

Gallring är friskvård för skogen!

Detta
har 
hänt! Grattis säger vi till Ayanda Nkili, William 

Kvist och P-O Ljung som var med och förde upp 
Örebro SK i allsvenskan.
Ayanda, som spelat i IFK i två säsonger, har 
spelat nästan alla matcher för ÖSK, William 
Kvist gjorde ett par inhopp – och Hästveda-sonen 
Per-Ola Ljung spelade i IFK på 80-talet och P-O 
har gjort succé som tränare och fört upp klassiska 
ÖSK i allsvenskan.

     

Simon Omari

Collin Ribba Alexander Nilsson

Robin Persson, Theo Ekström och Edem Hetcheli
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Även din bils rostskydd har ett bäst-före-datum.
Och du dricker väl inte mjölken flera dagar efter bäst-före-datumet, när den är sur?
 Det är likadant med bilar.
 Bilars rostskydd har ett bäst-före-datum, som betyder att risken är stor för oåterkalleliga
rostangrepp. Den farliga rosten kommer inifrån och syns inte förrän det är för sent!
  Vi Bilägare testar löpande nya bilmodeller på den svenska marknaden.
 De ger bilmodellen ett rostbetyg, som har ett tillförlitligt prognosvärde enligt KIMABs
undersökningar av 5-6 år gamla bilar.
 Se alla bilmodellerna på vibilagare.se.

Redan passerat bäst-före vid nyregistrering:
Alfa-Romeo, Chevrolet, Doge, Fiat, Honda, Mazda,
Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki och Toyota med 
flera får rostbetyget 1 eller 2 på skalan 1-5:
... För lång livslängd bör extra behandling sättas in,
så tidigt som möjligt.”

Passerar bäst-före 2-3 år efter nyregistrering:
Citroën, Ford, Hyundai, Kia, Lexus, Opel, Peugeot 
och Saab med flera får rostbetyget 3 på skalan 1-5”... 
Extrabehandlingar är att rekommendera, bör ses 
över efter 2-3 år.”

Passerar bäst-före 5-6 år efter nyregistrering:
BMW, Mercedes, Seat, Skoda, Volkswagen och Volvo
med flera får rostbetyget 4 på skalan 1-5”...
Bör ses över efter 4-5 år.”

Passerar bäst-före ca 6 år efter nyregistrering:
Audi A6, BMW 520, 530, Renault med flera får
rostbetyget 5 på skalan 1-5: ”...
Förnyelse av behandling kan bli aktuell efter 6-7 år.”

Om du fortfarande är osäker på din bils rostskydd, så låt 
oss göra en rostskyddskontroll med specialinstrument på 
mer än 65 utsatta punkter.
 Läs mer om var bilen rostar och hur du skyddar den på 
www.dinitrolcenter.se

Du som vill minska dina bilkostnader.
Ett enkelt och beprövat sätt är att behålla bilen lite längre 
och spara tiotusentals kronor.
 Så ge din bil en kompletterande rostskyddsbehandling.
 Den bevarar din bil i sitt nuvarande fina skick med 
längre livslängd och bibehållen krocksäkerhet.

Vi förlänger bilens bäst-före-datum.

Hässleholms Rostskyddshall
Tel 0451 820 90

Ingår i Sveriges ledande kedja för bilrostskydd som finns över hela Sverige.
www.dinitrolcenter.se

Brynolf &
 C

o/Lindelöf &
 C

o. Illustration: Torbjörn Eriksson

Bast fore (B) Esse lokalannons.indd   1 2013-11-06   22:30

Maskinuthyrning - Tel: 0451-880 80
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 Välkommen till vår butik 
som vi fyllt med smarta, 
roliga och prisvärda 
julklappar. 

Missa inte årets julklapp!

Easy Kaffebryggare
› Finns  i vitt och svart              

Gott kaffe till 
ett fantastiskt
pris

199kr

  ZEG301

Dammsugare
› Gjord av 55 % återvunnen plast.
› 13 m lång sladd.
› Hepa Filter
› S-Bag

Ord. pris 2 300 kr

Köp 
till en extra 

rostfri bunke och 
en � atblandare för 

599 kr
Ord. pris 1 648 kr

  ZEG301

Dammsugare
› Gjord av 55 % återvunnen plast.
› 13 m lång sladd.
› Hepa Filter
› S-Bag

Ord. pris 2 300 kr

1150kr
HALVA PRISET

Köksmaskin
› Svart.
› Genomsnittlig livslängd: 30 år.
› 300 W direktdrivande motor, 10 hastigheter.
› Tillverkad i metall. Hållbar och stabil.

Ord. pris 5 495 kr

Marknadens 
bästa pris

3999kr

ÅRETS JULKLAPP ÄR 
EN HANTVERKARE
Den perfekta julklappen till någon 
som behöver lite extra hjälp med det 
praktiska – Ge bort en hantverkare 
från Stoby!

Vi erbjuder hantverkstjänster inom till 
exempel måleri, golv, kakel, kök- och 
badrumsrenoveringar.

ÅRETS JULKLAPP ÄR 
EN HANTVERKARE
Den perfekta julklappen till någon 

        

Smoothie Twister
› Mixar smoothie och krossar is.
› Motor: 300 W.
› 2 st 600 ml bägare med drickpip ingår.

399kr

Smoothie Twister

› 2 st 600 ml bägare med drickpip ingår.

399kr

ÖPPETTIDER I JUL:
TORSDAGAR 7-19EFTER 16:00 (5, 12 OCH 19 DEC) BJUDER VI PÅ GLÖGG OCH GRILLAD KORV. 

LILLEJULAFTON 7-16VI BJUDER PÅ JULFRUKOST
JULAFTON, NYÅRSAFTON OCHRÖDA DAGAR HÅLLER VI STÄNGT

VARDAGAR 7-18, LÖRDAGAR 9-14
Okvägen 6, Hässleholm  |  0451-38 85 00

HANDLA RÄNTEFRITT! 
4,6,12 ELLER 24 MÅN

som behöver lite extra hjälp med det 
praktiska – Ge bort en hantverkare 

Vi erbjuder hantverkstjänster inom till 
exempel måleri, golv, kakel, kök- och 

ÅRETS JULKLAPP ÄR 
EN HANTVERKARE
Den perfekta julklappen till någon 

Köp till en 
extra rostfri bunke 
och en � atblandare 

för 599 kr
Ord. pris 1 648 kr

Full service 
från kl. 9
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Opel Astra Active från:

ASTRA ACTIVE

opel.se

Välj till:

“De är snygga, praktiska, trevligt prissatta och av bevisat fenomenal kvalitet.” 
Auto Motor & Sport / augusti 2013

Utrustad med bl a:

Det har aldrig varit mer självklart att köpa Opel. Hos oss hittar du nu Astra Active, en tysk 
kvalitetsbil med läcker design och all nödvändig utrustning som standard. En verklig vän 
på vägen byggd för att njutas och hålla år efter år. Givetvis med 5 års nybilsgaranti. 
Kom in och provkör! Just nu kan du vara med och tävla om att vinna en skidresa för hela 
familjen till ett värde av 15 000 kr. Välkommen!  

Bränsleförbrukning blandad körning 3,7-6,8 l/100km, CO2 utsläpp blandad körning 99-159 g/km. Miljöklass Euro 5. Bilarna på bilden är extrautrustade. 5 års nybilsgaranti består av 2 års fabriksgaranti plus 3 års förlängd garanti 
(den förlängda garantin gäller upp till 100 000 km). *Provkör valfri Opel och fråga din Opelsäljare om en tävlingskod och skriv in den på www.tavlamedopel.se, tillsammans med en motivering. Lycka till! 

GÖR ETT AKTIVT VAL. 

149 900 kr 
• Uppvärmd läderratt 
• Farthållare & färddator 
• CD-radio med USB-ingång  

• Sports Tourer 8 000 kr 
• Pluspaket 5 900 kr 
• Premiumpaket 17 900 kr  

Spara 
25000 kr! 

Provkör och vinn 
  en skidresa för 
    hela familjen 
 till ett värde av 
        15 000 kr.*

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

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


