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Var äter du din
Lunch idag?
Café Nyfiket 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 när-

producerade 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@statt.se så skickar vi veckans lunchmenyer till er.

GLASHUSET – 0451-762041 glashuset@statt.se  |  NORRA STATION – 0451-762040 norrastation@statt.se  |  CAFÉ NYFIKET – 0451-10001  info@cafenyfiket.se

Restaurang Oscar har öppet mot 
förbeställning för grupper och konferens. 

Boka på 0451-89000.

Erbjudandet gäller endast Elgiganten Hässleholm. 
Så långt lagret räcker eller tom. den 31/4. 
Reservation för eventuella tryckfel.

Fönsterputs
• Batteridriven fönsterskrapa med sugfunktion 

för enkel och bekväm fönsterputsning
• Kompakt konstruktion med ett ergonomiskt 

handtag gör den extra användarvänlig
                                                 WV70PLUS

599

 Enkel användning  
 Enkel rengöring  
 Perfekt resultat   
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www.sveland.se
Kundservice 0451-38 30 00

Nya tränare och ny ordförande i IFK 

Det har hänt mycket i de gulsvarta leden denna vinter. 

• Förre landslagsorienteraren Åke Jönsson tog i mars över ordförandeklubban efter Mats Flinck.

• Daniel Nilsson och Patrik Lennartsson har ersatt veteranerna Björn Andersson och Bosse Nilsson 

som tränare.
• En ny ungdomsstyrelse har bildats med en massa entusiastiska och kompetenta ledare.

• Några intressanta nyförvärv har kommit under vintern – och så kan vi räkna vår egen Linus Karls-

son som ett nyförvärv, mittbacken har varit borta i två säsonger på grund av skada och ett års 

äventyr i Australien.

IFK ser fram emot säsongen 2014 med stor tillförsikt och skall försöka göra ett riktigt bra 

jubileumsår, Hässleholms stad fyller ju 100 och en av våra spelare, profilen Danny Gunnarsson, 

skall spela med nummer 100 på ryggen, precis som vi gjorde 2005 när IFK Hässleholm firade 

sitt 100-årsjubileum. Det är Hesslehem som tagit detta initiativ att låta dom föreningar som vill, 

salutera jubileét på detta sätt.

Vår nye ordförande Åke Jönsson har många järn i elden, flitig motionär med många löpmil varje 

vecka, som ger bra träning inför Vasaloppet, som han åkte i år och som han skall åka även 2015 

- men han är absolut inte främmande för bollsporter. Som ung var han aktiv i såväl fotboll som 

handboll, i den senare var han faktiskt aktiv i IFK och spelade tillsammans med legendarerna 

Zenon Rokicki, Urban Jönsson, Ingemar Ganneby och Tony Johansson.

Nu skall han leda IFK-skutan och han har tagit sig an uppgiften med stor entusiasm, Åke ses på 

klubbstugan så gott som varje kväll, möten där Åke informerar sig om IFK:s omfattande verksam-

het.

Tränarduon består av två likaledes entusiastiska män, en ung, Daniel Nilsson från Bromölla och 

Kristianstad - och en lite äldre, välkände Patrik Lennartsson, som debuterade i IFK:s A-lag 1982 

och som efter några år i IFK blev allsvensk i Mjällby. Sedan återvände han och bidrog till att IFK 

nådde allsvenskt kval mot Degerfors 1993.

Nilsson/Lennartsson är en duo som kompletterar varandra perfekt och man såg omgående att 

dom trivdes ihop, förhoppningsvis kommer dom att kampera ihop i gulsvart många år och jag är 

övertygad om att dom får IFK-skutan på rätt köl.

Ungdomssektionen då?

Jo, här samlades ett antal IFK-ledare och andra intresserade i höstas och började dra upp riktlinjer 

för att vässa organisationen rejält och  en ny ungdomssektion bildades. Jag tror och hoppas att vi 

framledes kommer att se frukterna av detta arbete.

Våra ungdomslag  har haft en otroligt framgångsrik försäsong med massor med segrar i tränings-

matcher och i DM. Nu drar snart seriespelet igång och då blir det intressant att följa ungdomarna 

antingen det gäller 7-manna eller 11-manna.

Och så spelar ju våra duktiga juniorer i juniorallsvenskan, en tuff serie med resor längs hela väst-

kusten, ända upp till Göteborg. 

Och vi får inte glömma de allra minsta, Stefan och PeterPaulsson, Ken Linde och Mårten Steen har 

dragit igång Bollkulför småttingarna, en aktivitet där barnen fått leka med stora och små bollar 

varje söndag.
Läs mer om detta och om ungdomslagen på sidorna 21-26.

A-lagskillarna, som vunnit de flesta träningsmatcherna,  har hemmapremiär lördagen 12 april, 

det blir derby direkt när klassiska Bromölla i sina vitsvartrandiga tröjor kommer på besök.

Välkomna till Österås!

LENNART MÅNSSON
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Allt om våra barn 
och undomar på
sidorna 21-26

HÄLSOKOSTBUTIKEN
I Hässleholm, 

Första Avenyen 8, 0451-104 75

Läs mer på www.farozon.se

Vi kör 21 – 24  Entre 150 kr
Går bra att boka bord om mat önskas.

Kvällens buffé 19 – 21

Mat & Dans 300 kr
Vg ring 0451-126 80

Skärtorsdagsdans 
17 April i Hässleholm

Kom och dansa med oss...

“Gubbaligan med Ulrika”
Gästartist:

Donald Latlia från Donnez*

* Nya cd:n “Allt ljus på oss” 
släpps 2/4

Lisa, 2 år är en av dem 
som älskar Bollkul.
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KÖP KOSTYM:

SKJORTA 
   + SLIPS

 PÅ KÖPET

KÖP KOSTYM:

SKJORTA 
   + SLIPS

 PÅ KÖPET
Gäller utvalda skjortor och slipsar vid 

köp av kostym från ord. pris 2 494:- 
(Kan ej kombineras med andra erbjudanden)

Gäller utvalda skjortor och slipsar vid 
köp av kostym från ord. pris 2 494:- 

(Kan ej kombineras med andra erbjudanden)

Gotemplaregatan  1, Gallerian, Hässleholm, 0451 - 417 24
https://w w w.facebook.com/brothers.hassleholm

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



5IFK Hässleholm

– Butiker i butiken –
Stortorget Hässleholm 

Tel. 0451 - 38 43 00
www.nissesvaruhus.se

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

I HÄSSLEHOLM

Där människor möter människor™ 
Järnvägsgatan Hässleholm 0451-457 00

Nu är det åter dags för IFK Hässleholms kvalitetsauktion med hund-
ratalet utrop. Auktionsutroparen Bert Wåhlin svingar klubban för för-
sta budet 11.00 och bland alla föremål kan nämnas DUX-säng, Hil-
dingAnders-säng, fiskeutrustning, kvalitetsleksaker, microvågsugnar, 
cykelhjälmar, brandsläckare, skor, textilier, böcker, lampor, möbler, 
presentkort på biltvättar och spabehandlingar, 20 par solglasögon, tid-
ningsprenumeration och Siesta-biljetter.

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

IFK:s VÅRAUKTION 26/4 kl. 11.00

Stor utställning
Länsmansgatan 17

Sösdala

Inte bara

Kakel...
Badrumsinredningar,

Värmegolv, Bubbelkar...

Mer än 40 år
i branschen

borgar för att vi kan
hjälpa till med

kompletta lösningar
till de flesta projekt.

Tel. 0451 - 612 00
www.eurogolv.se
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PROFILENPROFILEN      Namn: Danny Robin Gunnarsson
    Född: 1992-04-10
  Längd: 180 cm
  Vikt: 74 kg
    Bor: Vittsjö
      Yrke: Automoversinstallatör
          Bil: Familjens BMW X1
            Klubbar: Vittsjö, Bjärnum, IFK
             Styrkor: Speluppfattning, lugn med boll, 
                vänsterfot
                  Svagheter: Högerfoten
                      Favoritklubb: Barcelona
                     Favoritspelare: Marcelo
                   Skräckmotståndare: Inte mött ännu
                   Favoritland: Italien
                   Favoritmat: Mammas mat
                Favoritskådis: Christian Bale
             Favoritmusiker: Peps Persson
          Ogillar: Att förlora
     Tycker om: Flickvännen Felicia

DANNY
– offensiv ytterback

Kära läsare, vet ni vad en automoversin-
stallatör är?
Ingen aning?, tänkte väl det! 
Då har vi nöjet presentera en, vårens IFK-
profi l Danny Gunnarsson, offensiv vänster-
back som har hela vänsterkorridoren som 
sitt arbetsfält i sin profession som fotbolls-
spelare – och i sitt yrkesliv, då är han just 
automoversinstallatör, verksam på pappa 
Runes företag i Vittsjö.

Vad gör då en automoversinstallatör?
Ni har säkert sett dom där självgående gräs-
klipparna som smyger runt på villatomterna 
och som blir allt vanligare för varje sommar, 
det är sådana vidunder som Danny är specia-
list på, han ser helt enkelt till att installera dom 
så att dom uppför sig ordentligt och klipper 
precis den yta du vill...
Danny jobbar även med motorsågar och båt-
motorer hemma på 
Arnes Motortjänst i 
Vittsjö.
Danny Gunnars-
son bor hemma hos 
mamma Martina, 
pappa Rune och sys-
ter Kitty och det var i 
Vittsjö GIK som han 
började sparka boll.
-Jag började väl i 5-6 
årsåldern och sedan 
när jag blev lite äldre 
så spelade jag i ett lag mixat av pojkar från 
Bjärnum och Vittsjö och sedan blev det Bjär-
num i några år, berättar Danny, och fortsätter: - 

Jag kom in på fotbollsgymnasiet i Hässleholm 
och där blev jag kompis med några gulsvarta, 
Tobias Grybb, Filip Lang, Fredrik Borggren 
och ”Jonte” Nilsson – och så valde jag IFK 
och spel i juniorlaget.

YTTERBACK
-Jag var inte så jävla 
bra sista året i junior-
laget och tänkte lägga 
av, men då kom Bosse 
Nilsson och tyckte jag 
skulle provträna med 
A-laget ett par-tre må-
nader i början av 2012 
och det gick bättre och 
bättre och jag kände att 
jag utvecklades hela tiden – och vips var jag 
med i A-truppen.

-Som forward, jag 
hade ju alltid spelat 
forward och gjorde 
det första året i A-
laget, men så inför 
2013 ville Björn An-
dersson och Bosse 
att jag skulle prova 
som ytterback. 
-Danny tände inte på 
vår idé omgående, 
men ganska snabbt 
insåg han att han 
kom med ännu mer 

i spelet som ytterback och snart var han  A-
lagets vänsterback, han är en mycket bra fot-
bollsspelare, en konditionsstark spelare som 

orkar jobba hela tiden, bra vänsterfot, bra spel-
uppfattning, sticker fram i rätt läge, berömmer 
Bosse Nilsson.
-I början var han lite lat och bekväm, men nu är 

han träningsfl itig, 
skrattar Bosse...

EL CLASICO
Danny är inte den 
som sitter framför 
TV:n och tittar på 
alla fotbollsmat-
cher, det krävs stor-
matcher för att han  
skall offra en kväll 
framför dumbur-
ken. 

-Ja, det skall vara  stormatcher, exempelvis 
Chelsea och andra storlag i Premier League, 
eller allra helst El Clasico, berättar Danny.  
Barcelona är mitt favoritlag och Neymar da 
Silva, Lionel Messi och Jordi 
Alba är tillsammans med 
Real Madrids vänsterback 
Marcelo mina favvospelare...
-Barca vann ju El  Clasico 
för tre veckor sedan med 4-3, 
vilken match...

Vad tror då Danny om 
säsongen?
-Jag tror det kommer att gå 
riktigt bra i år, tycker vi li-
rar bra fotboll, jag gillar vårt 
spelsystem där jag får ha 

mycket boll och hela tiden gå framåt på min 
vänsterkant. Hela backlinjen har funkat bra i 
träningsmatcherna och jag känner mig trygg 
med våra innerbackar Linus Karlsson och Nik-
las Jönsson och Calle Lindell  som siste utpost, 
berömmer Danny.
-Jag måste också berömma mina tränare 
Björn Andersson och Bosse Nilsson för att 
jag utvecklats så mycket 2012 och 2013 och 
jag trivs lika bra med våra nya tränare Daniel 
Nilsson och Patrik Lennartsson, känner att jag 
fortsätter utvecklas under deras ledning.
-Vi har dessutom en underbar stämning i trup-
pen, med en bra start kan det kan bära riktigt 
långt, slutar en optimistisk Danny, som just 
idag när klubbtidningen delas ut, fyller 22 år.
Stort grattis!

LENNART MÅNSSON

Sustainable solutions  
through innovative chemistry  
Perstorp’s vision is to contribute to a better, more sustainable world 
through innovative chemical solutions. In line with this vision, we supply 
products – that in one way or another – contribute to a more sustainable 
world. Like Perstorp’s alkoxylates help give you the smoothest ride, while 
also giving wear resistance to the board’s wheels.

{  smoothest ride }

www.perstorp.com
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Danny spelar med nr 100 
på ryggen, ett initiativ av 
Hässlehem för att fi ra stadens 
100-års jubileum.

LIVE MUSIK
NATTKLUBB
BANGOLF

KIOSK
BADLANDSKAP

Hotell 044-28 93 00 • Restaurang 044-24 00 53 • www.ahusstrand.com

ÅHUSSTRAND 
PRESENTERAR SOMMAREN 2014

HOTELL
SEMESTERVILLOR

BED AND BREAKFAST
117 RUM

CAFE & GLASSBAR
5 RESTAURANGER 

Á LA CARTE
PIZZA
SUSHI



8 IFK Hässleholm

Hässleholm Mån-fre 10-18, lör 10-15
 www.intersport.se

Keps o T-shirt

100 kr
Erbjudandet gäller under april 2014.

MÅNGA
TUFFA
DERBYN
IFK hamnade i år i den sydöstra trean och det blir en hel del derbymatcher, den hetaste blir mot 
Kamratkollegan från Osby, IFK Osby som är tillbaka i trean efter många år i lägre serier, det är 
välkände IFK Malmö-profi len Ulf Larsson som fått ordning på fotbollen i Osby och det tycker 
vi är jätteroligt.
Sedan väntar Älmhult och dom känner vi till från förra säsongen, förlust 1-3 borta och seger 
5-0 hemma på Österås., sydsmålänningarna är alltid svårspelade. Tollarp är en motståndare som 
tappat massor med spelare och är väldigt svårbedömda, Sölvesborg ramlade ur tvåan, men har 
fått en hel del nytt och blir att räkna med i toppstriden.
Men allra först är det derby mot Bromölla.
Redan i premiärmatchen lördagen 12 april blir det derby, då Bromölla i sina klassiska vitsvart-
randiga tröjor kommer på besök.

IFK då?
Tränarduon Daniel Nilsson och Patrik Lennartsson har fått ihop ett slagkraftigt lag som spelar 
fi n fotboll och som fortsätter på IFK:s inslagna väg att försöka vara det spelförande laget.
In i truppen har Jesper Eliasson, Initimi Biotonye, Junior Bangura, Bright Frimpong och Ilir 
Salja kommit – och så vår egen Linus Karlsson som varit långtidsskadad och dessutom varit ett 
år i Australien. Linus är nu tillbaka och känns som ett oerhört bra ”nyförvärv”.
Tio spelare har lämnat föreningen: Linus Svensson, Oscar Eriksson, Joakim Karlsson, William 
Kvist, Rasmus Christiansson, Joel Svensson, Mattias Andersson, Abbas Abbas.
Lägg därtill att Waxiu Shehu är långtidsskadan och Oscar Johannesson är indisponibil på grund 
av studier i USA.
Uppfl yttade från de egna leden har Simon Omari, Robin Svedberg-Roth, Mert Yanev, Love 
Nilsson och 16-årige målvaktstalangen Alexander Nilsson blivit.

• Jesper Eliasson, mittback som kommer från Perstorp, där han spelat sedan barnsben.
• Initimi Biotonye, Borstahusen, var seriens bäste forward i fjol och han avgjorde på Österås 
mot IFK, nu lirar han i IFK.
• Ilir Salja är en IFK-produkt som spelat fl era år i Hässleholms IF, men nu återvänt.
• Bright Frimpong, mittfältare som kommer från Rosengård i Malmö.
• Junior Bangura, mittfältare och pojklandslagsspelare från allsvenska Elfsborg.

Träningsmatcher

IFK-Glimåkra 4-1
IFK-Perstorp 0-0
Bromölla-IFK 1-2
IFK-BW/90 1-1
Nosaby-IFK 3-1
IFK-Ljungby 3-1
IFK-Arvika 2-0

Bright Frimpong,
ny från Rosengård.

Initimi Biotonye,
ny från Borstahusen.

Ilir Salja, ny från HIF. Junior Bangura, ny från Elfsborg. Jesper Eliasson, ny från Perstorp. Linus Karlsson, tillbaka efter skada och Australien-resa.
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NÄR FICK
LILLGRABBEN 
EN ROLL-UP

SENAST?

BÄCKHAGSVÄGEN 11 · 281 21 HÄSSLEHOLM  |  TEL 0451-38 49 50 
 AM@AMTRYCK.SE  |  AMTRYCK.SE

TRYCK · DESIGN
FOTO · WEB 

amtryck.se

Flexvux - öppnar dörrar för nya möjligheter!
Behöver du läsa upp eller komplettera dina gymnasiebetyg? 
Är du intresserad av att gå en yrkesutbildning inom vård och 
omsorg, lastbilsmekanik eller plåt och svets?

Då är du välkommen till oss på Flexvux. Kontakta våra studie- och 
yrkesvägledare för att hitta det bästa upplägget för dig och din 
utbildning.  Kolla in www.flexvux.nu för vårt aktuella kursutbud. 

Norra stationsgatan 8b  I  281 48 Hässleholm  I  studera@flexvux.nu  I  0451-76 20 21

Det här ingår i ditt medlemskap när du börjar hos Actic:

Träning med instruktör

Personligt utformat träningsprogram

Varierat utbud av gruppträning! 

Löpande uppföljning

Kom in så visar vi hur vi kan hjälpa dig att nå dina mål.

Actic Hässleholm actic.se · facebook.com/acticsverige

KOM I GÅNG MED ACTIC

Qpoolen öppnar 

igen efter påsk!

(den 22 april)

IFK HAR TRÄNAT BROTTNING
IFK skall bli starkare denna säsong, därför kämpar 
de unga spelarna på brottarmattan ute i Ballingslöv 
varje tisdagskväll. Det är förre  Ballingslövs-brotta-
ren Peter Nilsson som drillar killarna och han sparar 
inte på krutet, det växlas grepp under en dryg timma 
och killarna tycker det är kul.

- Väldigt kul och omväxlande träning. Vi får styrka, 
smidighet och uthållighet på en gång, berömmer de 
nöjda spelarna.
 Instruktören Peter Nilsson har en lång brottarkar-
riär bakom sig, men hans tre söner satsar på fotboll, 
alla har börjat i IFK, nu har två tagit steget vidare, 
Albin spelar i superettanlaget Ängelholm, August i 
allsvenska Mjällby - men minstingen Edvin spelar 
fortfarande i IFK.
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Yrkeshögskolan Syd
Lärande och praktik i samverkan med arbetslivet

Vi erbjuder följande YH-utbildningar

E-post: kansli@yhs.se   |  Telefon:  0451-26 85 81  |  Hemsida: www.yhs.se

Heltid 400 YH-poäng

• Automationsingenjör

• Byggnadsingenjör 

• Elingenjör - Elkonstruktion

Deltid/distans 200-225 YH-poäng
• Arbetsledare anläggning

• Entreprenör elinstallation med 

 allmän behörighet

• Produktionsteknik

• Produktionsledare - husbyggnad

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 till oss!
Vi säljer bra begagnade bilar

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

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. 

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

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

Frykholmsgatan 4  •  Box 275, 281 23 Hässleholm  •   tel 0451 710 400
hlm@amberadvokater.se  •  www.amberadvokater.se
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MERITER
Ett urval: Tre SM-guld (två på lång-
distans och ett i nattorientering), två 
militära VM-guld i orientering (1977 
och 1979), VM-start individuellt i 
Australien (1985), medaljer i lands-
kamper, många DM-guld för Skåne, 
tvåa-trea-fyra i O-ringens elitklass, 
fl era etappsegrar i O-ringen men 
ingen totalseger, mängder av segrar 
i olika tävlingar i orientering under 
fl era årtionden, med mera.
Klubbar i orientering: OK Torfi nn 
i Bjärnum, Trollhättans SOK, OK 
Pan-Kristianstad, Hässleholms OK 
och Tormestorps IF.
Har noterats för en av Sveriges bästa 
tider på 3 000 meter hinder och har 
sprungit 10 000 meter på bana på un-
der 30 minuter.

Åke Jönsson, 57, är den tidigare A-landslags-
mannen och förbundskaptenen i orientering 
som nu ska leda in IFK Hässleholm på rätt 
spår som ny ordförande i den anrika klubben.
- Kartförståelse ute i terrängen är i princip 
samma sak som speluppfattning på fotbolls-
planen, säger matteläraren på Silviaskolan i 
stan. Det gäl-
ler att förstå 
idéerna. Sedan 
måste man 
nöta, nöta och 
nöta. Det fi nns 
inga genvägar 
varken i fotboll 
eller oriente-
ring.
 
Valet av Åke 
Jönsson till ny 
föreningsord-
förande efter 
Mats Flinck, 
som slutade ef-
ter tre år på pos-
ten, precis som 
han sagt i för-
väg. var minst 
sagt överras-
kande. Bondso-
nen från Hör-
röd i Farstorps 
församling var 
ett skrällodds. En tidigare topporienterare som 
ordförande i en stor fotbollsklubb...!?

HEDRANDE
- Spännande, säger trebarnspappan Åke, som bor 
med sin fru Lotti och yngsta dottern Anna i villa 
ganska nära Finjasjön. Detta känns verkligen 
som en utmaning för mig. Visst är jag fullt med-
veten om, att IFK säkert skulle ha valt en annan 
ordförande, om klubben hade spelat i division 1 
i stället för i division 3. Men jag tar uppgiften 
på stort allvar. Jag känner mig hedrad av det här 
uppdraget, säger Åke, då vi träffas och jag berät-
tar för honom, att i just den stolen satt tidigare 
IFK-ordföranden Lennart ”Hövdingen” Persson, 
när jag intervjuade ”LP” för några år sedan.

FARSTORP
Jönsson har aldrig spelat fotboll för IFK Häss-
leholm, men han har som ung spelat handboll 
för IFK, i B-laget i mitten av 1970-talet. Fotboll 
har han nöjt sig med hemma i Farstorps GIF och 
då oftast som målvakt. Sedan har Åke Jönsson 
idrottat med så mycket annat genom åren. Mest 
orientering, där han var landslagsman under elva 
år och senare blev assisterande förbundskapten 

för Sverige och därefter var ordinarie UK-bas 
i Danmark. Men även friidrott, terränglöpning, 
skidor, golf med mera har funnits på hans pro-
gram. Åke har - faktiskt - en gång tackat nej till 
start i både Finnkampen och i VM i terräng...
- Jag har mötts av stor värme från olika håll, se-
dan jag valts till ordförande. Folk har sagt, att 

det här känns roligt och spännande. Mor Ebba 
hemma i Hörröd tyckte om, att äldste sonen blev 
klubbordförande.

FAR VAR IFK:are
- Även min far, Sven Jönsson, skulle ha gillat 
detta; det är jag säker på. Far var IFK-are. Han 
hade svårare för HIF. Under många år var far fot-
bollsdomare i lägre divisioner och så gick han 
linjeman i lite högre sammanhang. Därför fi ck 
jag följa med honom på många matcher. På så 
sätt blev jag intresserad av fotboll. I tioårsåldern, 
när min ett år yngre bror Anders började med 
orientering, ville han dra med mig ut i skogen. 
Men då tyckte jag, att det var roligare med fot-
boll. Jag har alltid tyckt om bollar. Efter ett tag 
började jag testa orientering - och det var också 
en rolig idrott, förklarar Åke, 57, med ett stort, 
varmt leende...
Åke Jönsson blev aktuell för IFK-uppdraget, se-
dan han jobbat med talangutvecklingen i fotboll 
inom den så kallade Skånemodellen.
- Det är svårt med högre utbildning i Hässle-
holm. Högskolorna i Kristianstad och Lund lock-
ar. Man måste numera koppla talangutveckligen 
med studierna. De pengar som behövs fi nns inte 

här, men jag tror, att det går uppåt för IFK Häss-
leholm på två-tre års tid. Vi måste hålla oss inom 
ramarna. Jag är optimistisk.
- Men det fi nns inga genvägar. Vi får nog fort-
sätta att leva med att de bästa spelarna försvin-
ner. Fotbollsprofi len på Västerskolan i stan och 
Tekniskans fotbollsgymnasium är bra - men det 

behövs mer.
Redan när Åke var i 
tioårsåldern, spelade 
han med 14-årslaget 
i fotboll. Bland mot-
ståndarna märktes 
Magnus Eek och 
Lars Wahlström från 
IFK Hässleholm.
När han gick på 
gymnasiet, blev det 
så mycket idrott - 
både som aktiv och 
som tränare och le-
dare - att tiden inte 
riktigt räckte till för 
ett gott arbete även i 
skolan.
- Komvux blev se-
dan min räddning, 
förklarar han. Jag 
hade ingen riktig 
utbildning, säger 
Jönsson, som senare 

gick vidare och läste 
till lärare.

Han har hunnit med väldigt mycket redan. IFK 
Hässleholms nye ordförande är lite rastlös - det 
säger han utan att tveka - men han är en entu-
siastisk föreningsmänniska, som har varit ledare 
ända sedan 15-årsåldern.
Åke har under tre år varit ordförande i Hässle-
holms Orienteringsklubb, men numera tävlar han 
i ”gubbaklasserna” för Tormestorps IF.
Nu är det IFK:s fotboll som gäller för den starke, 
allroundtränade idrottsmannen från Farstorp...

BERTIL NILSSON

V Storgatan 51, Box  73, 291 21 Kristianstad | Telefon 044 - 18 35 00  Fax 044 - 21 48 60 | Epost kristianstad@kpmg.se 

Namn: Sven Åke Jönsson.
Ålder: 57 år.
Yrke: Lärare.
Familj: Hustrun Lotti, miljöinspek-
tör, tre barn 27, 24 och 15 år gamla.
Bostad: Villa i Hässleholm.
Födelseort: Hörröds by i Farstorps 
församling.
Utbildning: Gymnasium och Kom-
vux i Hässleholm, lärarutbildning, 
olika påbyggnader.
Aktuell: Nyvald som ordförande i 
IFK Hässleholm vårvintern 2014.
Slogan: ”Få många att göra lite.” 
Och ”Det gäller att få folk att jobba 
ihop.”
Jobb i urval: Militär på I 3 i Örebro 
och P 2 i Hässleholm, snickare, in-
struktör på ett par orienteringsgym-
nasier, fritidsledare på Volvo Flyg-
motor i Trollhättan men knuten till 
Trollhättans SOK, säljare på Yngve 
Ek, lärare, studierektor på Grön-
ängsskolan, assisterande UK-bas 
inom orienteringen i Sverige, ordi-
narie UK-bas inom orienteringen 
i Danmark, instruktör på distans i 
Halden SK i Norge, elitinstruktör för 
IFK Göteborgs orienterare, lärare 
igen, numera mattelärare på Silvia-
skolan. Med mera.

Landslagsorienteraren
Åke tar över efter Mats

Åke Jönsson tog över klubban efter Mats Flinck, som under tre år gjort ett fantastiskt jobb som ordförande i IFK.

Åke var landslagsorienterare 1979-90
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Det är en varm och skön vårförmiddag, 
när vi parkerar vid Vinslövs Fritidscenter 
AB. Husbilar står på rad direkt innanför 
grindarna och finns också gott om hus-
vagnar. Vi har hamnat hos en av Sveriges 
allra största återförsäljare av husvagnar 
och husbilar. En magnet för inte bara 
skåningar.
 
Nu är det 37 år sedan företaget startades 
1977, antalet anställda är 18 och omsättning-
en ligger på drygt 100 miljoner om året.
Johnny Lindell kom in i firman 1980, han är 
ensamägare sedan år 2002.
- Det råder tuff 
konkurrens i 
den här bran-
schen precis 
som inom alla 
andra områden, 
säger företa-
gets vd Johnny 
Lindell, 55, när 
vi slår oss ner 
inne på hans 
arbetsrum.
- Efter en lite tyngre tid ser vi nu, att det har 
börjat lätt något. Vår bransch ligger normalt 
mellan ett halvår och ett år efter själva bil-
branschen. Det råder alltså en viss eftersläp-
ning. Här tror vi på framtiden och vi satsar 
fortfarande.

20 000 KVADRATMETER
Företaget i Vinslöv har nu cirka 20 000 
kvadratmeter yta på asfalt. Planer finns på yt-
terligare 7 000 kvadratmeter. Det behövs ytor 
både ute och inne. När man kommer in under 
tak, häpnar man över hur stor anläggningen 
egentligen är: Välsorterad tillbehörsbutik, 
verkstad, utställningshall, kontor, arbetsloka-
ler, kundrum av olika slag, personalutrymmen 
med mera. Rörelsen har verkligen vuxit sedan 
starten 1977.

Ekipage hyrs också ut.
Lindell berättar, att husvagn åter har blivit ett 
semesteralternativ för dagens yngre:
- Många av 25-30-åringarna har redan varit 
ute och rest i världen och sett mycket. Så de 
lägger kanske inte 40 000 kronor på en ny 
resa med familjen.

GENERATION EFTER GENERATION
- För 40 000 kan man, faktiskt, åka runt med 
husvagn under hela året. Det är friheten folk 
vill åt. Man kan stanna var man vill. Folk 
plockar lingon och svamp, spelar golf eller 

springer orientering, och en 
massa annat. Det går att ha 
sin husvagn till så mycket.
Johnny i Vinslöv kan berätta 
hur länge som helst om den 
gemenskap som husvagns- 
och husbilsfolket får under 
sina semesterresor. Hur både 
barn och vuxna snabbt blir 
bekanta med nya, hur det 
grillas om kvällarna ute på 
campingplatserna, hur man 
umgås mellan olika gene-

rationer, hur även tonåringar gillar det här 
mobila och flexibla livet.
Vinslövs Fritidscenter säljer, renoverar, 
servar, byter och 
har tillbehör till de 
största och mest 
sålda märkena på 
den svenska mark-
naden för husvag-
nar och husbilar. 
Detta är ett starkt 
konkurrensmedel. 
Väldigt många 
kommer tillbaka. 
Köptroheten är 
oerhört stor. Servicen betyder mycket.
Johnny Lindell berättar, att nyförsäljningen 
av husvagnar och husbilar i Sverige nu 

årligen ligger på runt 3 700 av vardera. Totalt 
i landet finns det i dag omkring 300 000 
husvagnar och 50 000 husbilar.
En ny husvagn kostar från cirka 200 000 kro-
nor och uppåt. En ny husbil går på 500 000 
kronor och upp i miljonklasserna.
Hyggliga begagnade vagnar går att få från 
runt 50 000. För en husbil ligger summan 
från 150 000 kronor.
- Ingen vet fortfarande egentligen inte, hur 
gammal en husvagn kan bli. 30-40 år är ingen 
ålder, ler han...

HUSBIL FÖR 60+
Dagens kunder efterfrågar allt bättre komfort. 
Sängar, dynor, kuddar och liknande blir allt 
viktigare.
- Numera vill folk gärna ha samma färger på 
textilierna i vagnarna och i bilarna som de har 
i hemmet, berättar Johnny.
Medan ganska många yngre skaffar husvagn 
nu, är det mest folk som är 60+ som köper 
husbil.
För båda grupperna är grillen ett måste. 
Den är de här ekipagens kanske viktigaste 
tillbehör.
Vinslövs Fritidscenter brukar satsa hårt i låg-
konjunktur. Marknadsföringen blir då extra 
viktig. Fler träffar ordnas. Lokaler renoveras. 

Det finns 3 200 familjer 
i företagets kundregister. 
Facebook är på väg in.
- Vinslöv är en väldigt 
viktig plats för oss. Här 
bor de flesta anställda och 
flera av dem är trotjänare. 
Vi kommer inte att lämna 
Vinslöv, lovar Johnny 
Lindell.

Bertil Nilsson

Vi tackar 
våra 

Nätverks-
medlemmar

ADIDAS
ALDE INTERNATIONAL
ARNES MOTORTJÄNST
AM TRYCK
BALLINGSLÖV
BERGENDAHLS
BILDBYRÅN
BJÄRNUM AB
BLOCKET
BMS
CARLSSONS ISOLERING
CITYGROSS
EOLUS VIND
FASAB
FLEXILAST
FOOD4YOU
FÄRG & MILJÖ
GÖINGE BIL
HANDELSBANKEN
HIBAB
HÄSSLEHOLM MILJÖ AB
ICA KVANTUM
ICA MAXI
INTERSPORT
JSB - JOHN SVENSSON
BYGG AB
LEVINS GRUPPEN
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
LÄREDA MEKAN
MELLBY GÅRD
MONTICO
NORDEA
NORRA SKÅNE
NORRA SKÅNE OFFSET
PEAB
PMR MOBILTELEFON AB
SE BANKEN
SPARBANKEN 1826
STATT
STOBY
SYDVED
VINSLÖVS FRITIDS-
CENTER
ÅHUS STRAND

JOHNNY

För 40 år sedan var Vinslövssonen Johnny Lindell 
”Sveriges yngste fotbollsdomare”, bara 15 år gam-
mal. Han var domare i 12 år och han spelade både 
fotboll och handboll hemma i Vinslöv.
Därför är det inte så konstigt, att han via Vinslövs 
Fritidscenter sponsrar IFK Hässleholm.

- All sponsring är viktig, säger företagets ägare och vd. 
Vi sponsrar i huvudsak föreningslivet i Vinslöv, Hässle-
holm och Kristianstad och visst annat.
- IFK Hässleholm är en del av vår satsning. Vi får ju ta 

sådan verksamhet som passar in, för oss.
Johnny, 55, tycker att ungdomsfotbollen är det viktigaste 
i det här fallet.
- IFK har ett ungt A-lag nu. De kommer mer och mer, 
tror jag. Vi är med där.
IFK-spelaren Calle Lindell är Johnnys brorson. Johnnys 
egen son Johan har varit en sväng i IFK Hässleholm och 
spelat där. Så visst fi nns det beröringspunkter mellan 
Lindells och IFK...
Johnny är född i en företagarfamilj, varför det alltid har 
lockat honom att bli företagare. Han har också hunnit 

med att sälja Saab inne i Hässleholm under en period.
Hans far Knut Lindell drev fi rman Rörarbete i Vinslöv, 
tillsammans med Knut Persson från samma samhälle.
En annan Knut Persson, från Hässleholm, blev Johnnys 
mentor, när det gällde att vara domare. Persson, med 
IFK-ränder, fi ck en son som med tiden skulle ta upp 
kampen med Johnny Lindell om att vara den yngste 
fotbollsdomaren i Sverige: Martin Ingvarsson...

Bertil Nilsson

advokat Jan-Åke Engvall • advokat Lars Blad
advokat Niclas Larsson • advokat Ylva Öhrström

Notarius Publicus

Tel: 0451 - 140 40  • Frykholmsgatan 8A 281 31 Hässleholm
www. stjernadvokat.se • stjernadvokat@ stjernadvokat.se

– FOTBOLLSDOMAREN
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SOM BLEV HUSVAGNSKUNG

Interiör husbil, modell större.Lennart Olsson, 82 år, Johnnys 
äldste medarbetare.

Familj på besök.

Johnny, 15 år, var Sveriges yngste 
fotbollsdomare.
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www.levinsgruppen.se

Partner

De ledande
mekanik- & elteknikföretagen

i Region Syd

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

Upplev harmoni!
Läs mer om HälsoOasen på 

www.halsooasen.se

www.food4you.se
0451- 466 50
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Hjälp oss stärka idrottens rötter!
Inget kan blomma utan starka rötter. Därför sponsrar vi ungdomsidrotten 
i Sverige. Du kan hjälpa oss!

Varje år satsar Svenska Spel 50 miljoner kronor på gräsrötterna i svensk 
idrott.  Förra året hjälpte vi och våra kunder mer än 6 300 föreningar i 69 
olika idrotter runt om i landet att utveckla sin verksamhet och till exempel 
bygga omklädningsrum, åka på träningsläger eller köpa matchtröjor. 

Om du är registrerad spelkund hos Svenska Spel kan du vara med och 
påverka vilka som får dela på pengarna i år. Registrera dina favorit-
föreningar på svenskaspel.se/grasroten eller hos ditt spelombud nästa 
gång du spelar!

Gräsroten – för ungdomsidrotten i Sverige

Spelar du för mycket? Ring stödlinjen 020-81 91 00. Villkor för registrerat spel gäller.
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Jonathan Nilsson, 
21 år, Posttjänsteman

Egen produkt

Love Nilsson, 
19 år, Studerande

Egen produkt

Simon Omari, 
18 år, Studerande

Egen produkt

Initimi Biotonye, 
30 år, Studerande

2014 från Borstahusen

Karim Al-Asi,
22 år, Studerande
2013 från Vinslöv

Junior Bangura,
19 år, Studerande

2014 från Elfsborg

Anton Pramberg, 
20 år, Studerande

Egen produkt

Filip Ranmo,
19 år, Studerande

Egen produkt

Axel Harletun
18 år, Studerande

Egen produkt

Edem Hetcheli
19 år, Studerande

Egen produkt

Philip Bengtsson
18 år, Studerande

Egen produkt

Diego Delgado-Forrich, 
23 år, Studerande, 

2005 från Osby

2
Niklas Jönsson

20 år, Studerande
2012 från Mjällby

Bright Frimpong
20 år, Studerande

2014 från Rosengård

Linus Karlsson
23 år, Studerande
2005 från Finja

Jesper Eliasson 
24 år, Studerande
2014 från Perstorp

Danny Gunnarssson
22 år, Försäljare

2008 från Bjärnum

Ekrem Dibrani, 
20 år, Studerande

Egen produkt

Calle Lindell, 
22 år, Studerande, 
2008 från Vinslöv

Alexander Nilsson, 
17 år, Studerande

Egen produkt

IFK Hässleholm 2014. Övre raden fr.v.: Ekrem Dibrani, Ilir Salja, Jesper Eliasson, Axel Harletun, Linus Karlsso
Karlsson (lagledare, Bright Frimpong, Robin Svedberg-Roth, Anton Pramberg, Alexander Nilsson, Ola Wendel 
Nilsson (tränare). Främre raden fr.v.: Danny Gunnarsson, Diego Delgado, Karim Al-Asi, Jonathan Nilsson, Juni

Lördagen 12/4  14:00  IFK - IFÖ Bromölla IF
Fredagen  18/4 14:00 Sölvesborg GoIF – IFK
Söndagen 27/4 18:00   IFK- Räppe GoIF
Söndagen 4/5 17:00 Älmhults IF – IFK
Torsdagen 8/5 19:00 IFK-Ronneby BK
Torsdagen 15/5 19:00 IFK Osby – IFK
Lördagen  24/5 15:00  IFK-FK Älmeboda / Linneryd
Lördagen  31/5 15:00 Växjö BK-IFK
Fredagen  6/6  14:00  IFK-Nybro IF
Lördagen 14/6  14:00  Saxemara IF – IFK
Torsdagen  19/6  19:00  IFK – Tollarps IF

Onsdag  25/6  19:00 IFK- Sölvesborg GoIF
Lördagen 2/8 14:00  IFÖ Bromölla IF – IFK
Lördagen  9/8 14:00  Räppe GoIF – IFK
Söndagen  17/8 15:00  IFK- Älmhults IF
Lördagen  23/8  15:00  Ronneby BK – IFK
Torsdagen  28/8  19:30  IFK- IFK Osby
Lördagen  6/9  15:00  FK Älmeboda / Linneryd- IFK
Lördagen  13/9  12:00  IFK – Växjö BK
Söndagen  21/9  17:00  Nybro IF – IFK
Lördagen  27/9  14:00  IFK-Saxemara IF
Lördagen  4/10  14:00  Tollarps IF – IFK

Lö d 12/4 14 00 IFK IFÖ B öll IF O d 25/6 19 00 IFK Söl b G IF

IFK Hässleholm 2013 • Div 3 Sydöstra GötalandIFK Hässleholm 2013 • Div 3 Sydöstra Götaland

IFK 2014

Edem Hetcheli Axel Harletun
Mert Yanev

Philip Bengtsson

Anton Pramberg

Calle Lindell

Jonathan Nilsson Niklas J

22/4 IFK - Hässleholms IF
29/4 Högaborgs BK - IFK 
6/5 Trelleborgs FF - IFK 
13/5 IFK - BW 90 IF
20/5 Kristianstads FF - IFK 
27/5 IFK- Torns IF
2/6 Eskilsminne IF - IFK 
10/6 IFK - Kvarnby IK
17/6 GIF Nike 1 - IFK
12/8 Hässleholms IF - IFK 
19/8 IFK - Högaborgs BK
26/8 IFK - Trelleborgs FF
3/9 BW 90 IF - IFK 
9/9 IFK - Kristianstads FF
16/9 Torns IF - IFK
23/9 IFK - Eskilsminne IF
29/9 Kvarnby IK - IFK 
7/10 IFK - GIF Nike 1
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Simon Rittbo,
20 år, Studerande

2013 från KFF

Waxiu Shehu,
21 år, Studerande

2012 från Sibbhult

Ilir Salja,
20 år, Studerande

2014 från HIF

Robin Svedberg-Roth,
18 år, Studerande

Egen produkt

Mert Yanev,
18 år, Studerande

Egen produkt

on, Niklas Jönsson, Love Nilsson, Filip Ranmo. Mellanraden fr.v.: Patrik Lennartsson (tränare, Tommy 
(målvaktstränare), Calle Lindell, Simon Omari, Mert Yanev, Edem Hetcheli, Jörgen Thurn (tränare), Daniel 

ior Bangura, Philip Bengtsson.

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

Ola Wendel är tillbaka i IFK efter efter 26 år – nu 
som målvaktstränare.
Finja-pågen Ola kom till IFK 1981, 16 år gammal.
-Första året stod jag i juniorlaget, sedan mis-
sade jag inte en enda seriematch i A-laget på sex 
säsonger, berättar Ola.
Totalt blev det 142 matcher på sex säsonger, sedan 
värvades Ola till Mjällby AIF, där han spelat och 
där han varit målvaktstränare sedan 2007.

Nu har Ola flyttat till Bjärnum och en liten gård 
med köttkor och höns och trivs.
-Det är som att komma hem, både till bygden och 
till IFK, bekänner Ola, som har ett gulsvart hjärta.
När Ola knep A-lagsplatsen i Finjas mål 15 år 
gammal var det en viss Tommy Karlsson han 
petade, samma Tommy som är lagledare i IFK och 
nu har de två målvakterna från Finja återförenats 
i IFK.

Ola tränar både A-lagsmålvakterna, juniorer och 
yngre pojkmålvakter, finns det då några talanger?
-Massor, vi har ju Alexander Nilsson, 16 år, skall 
fylla 17 i år, en jättetalang som kan gå långt om 
han själv vill, berömmer Ola, och tillägger: Sedan 
finns det en massa yngre som är duktiga – och 
A-lagsmålvakten Calle Lindell är ju inte gammal 
trots att han stått många år i IFK.

För fyra månader sedan hade dom aldrig 
träffats, IFK:s tränarduo, Daniel Nilsson och 
Patrik Lennartsson.
Daniel, 35-år, från Bromölla, med ett tränarför-
flutit i Bromölla och Kristianstads FF.
Patrik, 51 år, född i Knislinge, kom tidigt till 
Hässleholm och IFK, där han tidigt tog en A-
lagsplats och efter ett par säsonger försvann till 
Mjällby för allsvenskt spel, innan han åter-
vände och förde iFK till allsvenskt kvar mot 
Degerfors 1993.

Nu tränar dom IFK Hässleholm tillsammans och 
gör det med glädje och entusiasm och stort kun-
nande. Patrik ”tjuvstartade” i somras och var med 
om att rädda kvar IFK i serien genom en fantastisk 
höst.

Det var lite av kärlek vid första ögonkastet när 
ni träffades första gången i höstas?

Helt klart fann vi varandra omgående, säger Patrik, 
vi jobbar fantastiskt bra ihop.
Jo, kemin fungerade perfekt från första stund, det 
var aldrig någon tvekan om att vi skulle ha delat 
ledarskap, inflikar Daniel.

Hur ser ni då på stundande säsong?

-Mycket spännande, truppen har stor utvecklings-
potential, vi tror det kan gå bra resultatmässigt. Vi 
vill utveckla varje spelare och på så sätt utvecklar 
vi laget och hela gruppen.

Hur kommer då IFK att spela i år?

Vi fortsätter på Björn och Bosses väg, vi vill vara 
det spelförande laget, vill ha stort bollinnehav,  
vinna på egen styrka – och spela fin fotboll.
Men vi har ett ungt lag, vi hoppas att supportrarna 
stöttar även om det går dåligt och att dom uppskat-
tar vårt sätt att spela.

Hur är arbetsfördelningen er emellan?

Daniel planerar de flesta träningarna, sedan dis-
kuterar vi naturligtvis alla vi skall göra, förklarar 
Patrik.
Och Patrik är den som ser till att hinna snacka med 
alla spelarna under träning, sedan delar vi natur-
ligtvis på de individuella utvecklingssamtalen, 
fyller Daniel på.

Daniel och Patrik har bildat en grupp som har drar 
åt samma håll, aktiviteterna tillsammans är många, 
det har under våren varit frukost före match, en bit 
mat och fotboll på TV:n i klubbstugan efter match, 
Tipsextra-eftermiddag på lokal och nu senast 
en bowling-afton kombinerat med Champions 
League.

-Det är viktigt att gruppen har roligt tillsammans 
och det försöker vi bidra med och vi vill tacka 
föreningen Gamla IFK-are för all hjälp i samband 
med träffarna, dom är utmärkta kockar, hälsar 
Daniel och Patrik, två tränare som anser att två 
tränare är starkare än en.

NY TRÄNARDUO

DANIEL &
PATRIK

Patrik Lennartsson,
51 år, Tränare

Daniel Nilsson,
35 år, Tränare

FRUKOST 09.00

IFK laddar upp med frukost före match för att sedan slappa tillsammans, vid frukostbordet är 
det Calle Lindell, Mert Yanev, Axel Harletun och Danny Gunnarsson som låter sig väl smaka 
och till höger är det Robin Svedberg-Roth och Edem Hetcheli som vilar sig i form.

önsson
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GRÄNSLÖS
DEN ENKLA & FLEXIBLA MUREN

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

Läs mer på www.finja.se

 Nu även i  

GRAFIT
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JUBILEUMSERBJUDANDE FRÅN BMS

BMS I Hässleholm AB - 0451-38 48 50 - www.bms.nu - Väpnaregatan 25 281 50 Hässleholm

• ReadyStart, ingen choke behövs.

• Självgående med mulching-funktion.

• Stark stålkonstruktion och justerbart  
 handtag.

PLM5121 - GRÄSKLIPPARE

• MM4 - miljövänlig 4-taktsmotor  
 med låg ljudnivå.

• Kohornshandtag

EBH253U - RÖJSÅG BENSIN

• MM4 - miljövänlig 4-taktsmotor.

• Bensinen behöver ej blandas med olja.

BHX2501 - LÖVBLÅS

• Nickelpläterade skärblad.

• Två säkerhetsbrytare ger trygghet  
 i arbetet.

UH6570 - HÄCKSAX

• Briggs & Stratton motor.

• Ergonomiskt handtag.

• Stark stålkonstruktion och justerbart  
 handtag.

PLM4120 - GRÄSKLIPPARE

4495kr
inkl. moms

2995kr
inkl. moms

2595kr
inkl. moms

1595kr
inkl. moms

2850kr
inkl. moms

•

•

2

y g ygg

r

Cylindervolym 190cm3

Klippbredd 51cm
Klipphöjd 25-70mm

Effekt 0,7kW
Cylindervolym 24,5cm3

Bränsletank 0,5L

Cylindervolym 24,5cm3

Bränsletank 0,52L
Max luftmängd 8,9 m³/min

Ineffekt 550W
Svärdlängd 650mm
Knivavstånd 28mm

Cylindervolym 158cm3

Klippbredd 41cm
Klipphöjd 20-75mm

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

Gallring är friskvård för skogen!

En del av Hässleholms kommun.

�

En bank för dig 
– hela livet
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UNGDOMSSIDOR

Telefon: 0451 - 38 38 80
Allt i plåt och ventilation

Etablerat 1964

0451-158 53 • HÄSSLEHOLM

Zuperbowl
i Hässleholm

Välkommen till den nya bowlinghallen Zuperbowl med 
fullständiga rättigheter.

Tel. 0451-411 77 • www.zuperbowl.info

Årets sportlovscupen lockade drygt 70 lag, 159 matcher spelades i vackra Qpoolen. Det är skolorna i kommunen från klass 1 till 6 
som möter varandra i klasslag. Bilderna är hämtade från finalen för klass 5, där Röinge skola besegrade Grönängsskolan med 3-2 i en 
mycket rafflande och sevärd match som sågs av en stor publik. En av Röinge-tjejerna visade vägen genom att dundra in en retur från 
nära håll och målet betydde 1-0. Sportlovscupen arrangeras av IFK Hässleholm.
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JUNIORALLSVENSKAN

AA - Anonyma Alkoholister
– är en gemenskap av män och kvinnor som 

träffas regelbundet för att dela sina erfarenheter.

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

Juniorallsvenskan
4/4 19:00 IFK- Ljungby IF
13/4 14:00 Eskilsminne-IFK
18/4 19:00 Varbergs BoIS FC – IFK
26/4 16:00 IFK – FK Karlskrona
3/5 14:00 Ängelholms FF – IFK
10/5 16:00 IFK- Tölö IF
17/5 14:00 IFK Värnamo – IFK
25/5 16:00 IFK-Högaborgs BK
31/5 14:15 Älvsborgs FF – IFK
7/6 16:00 IFK-Lunds BK
15/6 14:00 Kvarnby IK – IFK
21/6 00:00 IFK- Torslanda IK 
29/6 13:00 IF Limhamn/Bunkeflo – IFK
9/8 14:00 Torslanda IK – IFK
13/8 13:00 IFK –  IF Limhamn/Bunkeflo
16/8 16:00 IFK- Kvarnby IK
24/8 14:00 Lunds BK – IFK
30/8 16:00 IFK – Älvsborgs FF
6/9 14:00 Högaborgs BK – IFK
14/9 14:00 IFK – IFK Värnamo
21/9 15:00 Tölö IF – IFK
28/9 14:00 IFK – Ängelholms FF
5/10 14:00 FK Karlskrona – IFK
11/10 16:00 IFK- Varbergs BoIS FC
18/10 16:00 IFK- Eskilsminne
25/10 00:00 Ljungby IF – IFK

Junior Skåne div ll
9/4 19:00 IFK – Höllviken ( DM slutspel)
12/4 16:00 IFK-Lunds SK
27/4 14:00 IFK – Torna Hällestads IF
4/5 13:00 Vinslövs IF – IFK
18/5 16:00 IFK-Tollarps IF
23/5 19:00 Kristianstads FF- IFK
8/6 14:00 IFK-Lunds BoIS
15/6 16:00 Höör IS- IFK
23/6 19:00 IFK- IFK Osby
29/6 12:30 Stehags AIF – IFK

IFK:s juniorer har gått vidare i DM efter tre målkalas med sammanlagt 18-0. Nu väntar 26 matcher i juniorallsvenskan och inledningen spelades i fredags mot en av 
favoriterna Ljungby, en match som förlorades med 1-3. Det blir många tuffa matcher, men också tuffa resor, flera matcher i Göteborg, norra Halland och Karlskrona för 
att ta några exempel.

BETALD ANNONSPLATS

TVÅ BLIR EN OCH UTBUDET ÖKAR
Lastbilcentralen Eslöv Hörby och Bilfrakt Hässleholm går ihop och bildar det gemensamma transport och logistikföretaget FLEXILAST.
Lastbilcentralen med sina 80 delägare och 150 enhet tillsammans med Bilfrakts 40 delägare och 90 enheter blir vi en stor aktör med ett brett 
utbud.
Med kontor i Eslöv, Hässleholm och Hörby är vi lätta att nå på hemmaplan men vi täcker in transporter i hela Sverige.

GYNNA
VÅRA

ANNONSÖRER

Hamed Rahimi

Burhan Idrizi

Pontus Carlsson, André Östergren och Burhan Idrizi 
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S. Kringelvägen  Hässleholm
Tel. 0451- 468 40

Hjulinställningar  •  Balanseringar
Riktning av aluminiumfälgar  •  Service Släp uthyres!

Delbetala genom GE Money Bank!

BOLLKUL FÖR DE YNGSTA

Stefan Paulsson är en av ledarna för de minsta.

Ken Linde är ledare och förälder

Vilken start det blivit för IFK:s satsning BOLLKUL,
där de minsta, 2-4 år, bjöds in för att leka med bollar. 
Ett 40-tal barn kom och med föräldrar var det totalt 
100-talet samlade i Jakobsskolans gympasal och de 
kvalificerade ledarna Ken Linde, Stefan och Peter 
Paulsson samt Mårten Steen hade fullt upp att 
sysselsätta de små energiknippen.

Inez fixar
bollnätet

Elvin tömde 
bollnätet och 
inspekterade 
målet. 

Mio hittade en 
plats att vila 
på.

Noel kröp efter bollen.

Lisa älskar 
bollar
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NOLLTREORNA STOR GRUPP
Pojkar födda 2003 är en stor grupp, varför man valt att 
anmäla tre lag i seriespel.
-Vi är 30 man och alla måste få spela, då måste man 
ha flera lag igång, förklarar en av ledarna, Magnus 
Olsson, som har fyra ledare till sin hjälp, Johnny Dahl-
qvist, Johan Kroon, Admir Culum och gamle storback-
en i IFK, Christian Örn.
För nån vecka sedan hade man bjudit hit Helsingborgs 
IF och det var full fart på båda planhalvorna på ena 
konstgräsplanen, sex matcher gånger 25 minuter spe-
lades och många mål gjordes, de flesta av de rödblå 
pojkarna från det allsvenska storlaget.
Men det syntes tydligt att även IFK har många talang-
fulla 11-åringar och de stred tappert mot övermäktigt 
motstånd. Det får bli segrar i serien i stället...

Karl Olsson

Gamle storspelaren i IFK Christian Örn assis-
terad av Admir Colum.

Filip Hoff Felix Ewerlöf

Max Persson och Oskar ÅströmFelix Ewerlöf
HIF-aren sparkar högst
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NOLLNOLLORNAS DM-SUCCÉ
Conny Olsson handhar en synnerligen framgångsrik 
grupp då han har förmånen vara tränare för pojkar 
födda 2000, under våren har 14-åringarna nått stora 
framgångar, främst i DM där man vunnit storsegrar i 
gruppspelet och i lördags besegrades rivalen Hässle-
holms IF med 3-1 och killarna kan nu se fram emot nya 
spännande DM-äventyr.
Connys pågar har en oerhört spännande säsong framför 
sig vad gäller seriespelet.
-Ja, vi skall spela i Skåneserien och bland seriekon-
kurrenterna märks Helsingborgs IF, Ängelholms FF 
och Landskrona BoIS, berättar Conny som påpekar att 
han har oerhört god hjälp av en massa duktiga ledare; 
Robin Engwall, Marcus Eriksson, Per Lantz och Peter 
Nilsson.

Din leverantör när det gäller bemanning, rekrytering och omställning.

Elliott Nilsson

Gamle storspelaren Conny OlssonTack för matchen Amel Crnalic

Amel Crnalic gjorde 2 mål mot Hässleholms IF och en lagkamrat pussar målkängan.

Carl Lundahl-PerssonSixten Wahlgren Adrian Gjakova
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NOLLTVÅORNA
BÄST INOMHUS

Företaget med Resurser

Eslöv 0413-682 00 Hässleholm 0451 84 650 Hörby 0415-130 70
www.flexilast.se   |   info@flexilast.se

Företagare
ska få
företaga

Förenkla ditt företagande med vår
digitala ekonomitjänst MyBusiness och
låt oss vara ditt bollplank. Vi hanterar din
ekonomi till ett fast pris varje månad.

Hör av dig till oss i Hässleholm på
010-76 27 30

Gilla oss på
Facebook
– PwC för små
och medelstora 
företag.

www.pwc.se/hassleholm

P99
Seger Arena Cup i Kristianstad, sju segrar av sju möjliga, semifinalseger mot Trelleborgs FF 
och finalseger mot Vellinge.  
Seger i Snapphanecupen i Hästveda efter finalseger 3-0 mot Hässleholms IF.

P00
Tredjeplatser i Nortra Skåne Cupen och Arena Cup i Kristianstad.
Andraplats i Gåsacupen efter finalförlust 2-3 mot Malmö FF.

P01
Kvartsfinal i Arena Cup i Kristianstad. Inte deltagit i fler cuper.

P02
Seger i Sten Stensson Cup i Eslöv efter finalseger mot Ystad.
Seger även i Team Sportia Cup i Älmhult efter finalseger mot Markaryd.
Seger i Helsingborg Östra Cupen efter finalseger mot Eskilsminne.
Tvåa i Glenton Cup, efter finalförlust mot LB07, men här ställde 02:orna upp i 01-klassen.
Tvåa även i Snapphanecupen.
Trea i Norra Skåne Cupen efter bl.a. seger 3-0 mot Hässleholms IF, men i semifinalen mot 
Helsingborgs IF blev det förlust i förlängningen, IFK tappade en säker 2-0 ledning.

P03
Seger i Team Sportia Cup i Älmhult efter finalseger mot Kristianstads BoIS.
Seger i KVB-cupen i Åstorp efter finalseger 2-1 mot Ängelholm.
Tvåa i Snapphanecupen efter finalförlust mot IFK Knislinge.
Trea i Norra Skåne Cupen efter semifinalförlust (tre förlängningar) mot Hässleholms IF, 
bronsmatchen vanns mot Kristianstads BoIS.

P04
Fjärdeplats i Glenton Cup och kvartsfinal i Arena Cup i Kristianstad.

Armin Culum bringas på fall. Isaac Holmberg

Adrian Gjakova
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VVS
KN

Ingenjörer AB

Battericentralen
Tel. 0451 / 109 16 • Åkaregatan 26 • 281 33 Hässleholm

Enhörningsvägen 8 Hässleholm
T Telefax 0451-894 44

Byggnads- och Ventilationsplåtslageri

www.gummiroth.se

90

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

HELKAMA

BBVVSS
SAND & VATTENBLÄST AB



28 IFK Hässleholm

Helhetslösningar 
för allt ditt avfall
Hässleholm
0451-10045

Kristianstad
044-217800

Det är endast hos oss du kan skicka

Blommogram och köpa 

blomstercheckar!!! 

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

1993 var året då IFK beslutade 
sig för att satsa mot allsvens-
kan, åtta nyförvärv införskaf-
fades, varav fyra gick rakt in 
i startelvan. På bilden är det 
ordföranden Lennart Persson 
och tränaren Anders Linderoth 
som presenterar de åtta, från 
vänster: Fredrik ”Lilla” Pers-
son, Robert Liljeström, Hen-
rik ”Hörjaexpressen” Harletun, 
Stefan Jansson, Per Martins-
son, Per Nilsson, Miguel Toré 
och Peter Persson.
IFK knep andraplatsen, vilket 
betydde allsvenskt kval, före 
trean Kalmar FF och fyran IF 
Elfsborg.

Åtta nyförvärv gav allsvensk kvalplats mot Degerfors
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Maskinuthyrning - Tel: 0451-880 80

Tingshusgatan 8, Hässleholm 
Tel. 0451-856 45

Richard Liljegren

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!

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

GYNNA VÅRA ANNONSÖRER!

   HÄSSLEHOLM - TYRINGE  
VINSLÖV-ÖNNESTAD

044-85300, 0451-381870 

En del av Hässleholms kommun.

Kundtjänst 0451-26 82 00  

www.hassleholmmiljo.se

Tillsammans
gör vi stor skillnad i vardagen!

Hässleholm Miljö AB är ett av Hässleholms kommun helägt bolag för 
fjärrvärmeproduktion och avfallshantering.
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VANKIVA
Vankiva IF rustar för att bli topplag i div. V, i 

laget spelar massor med ex-IFK-are, i år har 

Rasmus Christensson, Filip Clarinsson, Adam 

Carlsson och Linus ”Kotten” Carlsson kommit, 

sedan tidigare finns Daniel Nilsson och André 

Ekberg där – och så förstås veteranen Marcus 

Ahlqvist, 38 år och still going strong. Laget 

tränas av Pelle Knutsson, mångårig ungdomsle-

dare i IFK.

MINILÄGER PÅ KLUBBIS
IFK:s pojkar födda 2004 hade ett 
miniläger på Österås i mars. Det var 
fotbollscup och övernattning i klubb-
stugan, där man låg på luftmadras-
ser. Oerhört spännande och kul och 
det ger väldigt fin sammanhållning i 
gruppen.

PREMIÄRSEGRARE
Det blev premiärsegrar för båda de två allsvenska 
IFK-tränarna Peter Swärdh och Per-Ola Ljung. 
Peters Åtvidaberg besegrade topptippade Elfsborg 
med 2-1 hemma på Kopparvallen, medan Per-Olas 
Örebro SK bortaslog Halmstads BK på Örjans Vall 
med samma siffror. I den matchen blev ex-IFK-
aren Ayanda Nkili utsedd till matchens lirare.

DettaDetta
har har 
hänt!hänt!

vindkraft sedan 1990

www.eolusvind.com

Möjlighet att köpa andelar i 
vindpark Legeved!
Eolus Vind AB bygger under hösten 2014 två vindkraft-
verk på slätten i Legeved i Kristianstad kommun. 
Det ena verket säljs som helt verk och det andra i 
sextondelar (1/16).

Kontakta oss på  
010-199 88 00 eller 

info@eolusvind.com

Eolus Vind AB är Sveriges första kommersiella vindkraftprojektör. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av 
över 420 vindkraftverk. Kunder till våra nyckelfärdiga anläggningar är markägare, skog- och lantbruksföretag, småföretag, 
ekonomiska föreningar och vindkraftskooperativ, energibolag, samt institutionella investerare.

Välkommen att kontakta oss!
Johan Hammarqvist 010-199 88 10johan.hammarqvist@eolusvind.com
Katarina Tideman 010-199 88 25katarina.tideman@eolusvind.com

OBS! Endast ett fåtal 

andelar kvar!

GRÄSROTEN
Har ni tipskort hos Svenska Spel glöm 

inte registrera kortet på IFK. Då ger det 

en slant till IFK varje gång du spelar. 

Dom här tre gubbarna står ibland ute på 

inlämningsställen och värvar kunder, 

Ronnie Carlsson, Douglas Ahlqvist och 

Nils Larsson till gräsroten som svenska 

spel kallar tävlingen.

TRÄNINGSSTART 20 ARPIL FÖR 08:OR & 09:OR!
Se hit alla pojkar födda 2008 och 2009, den 20 april drar vi igång fotbolls-
träningen för er, pojkar -08 kl. 15:30 och pojkar -09 kl. 14:00 på E-plan, Österås.
Har du frågor, kontakta Magnus Olsson 0733 - 37 49 09. 

GÖDNING
Förra helgen försåg IFK villahushållen i Hässleholm med jord 
och gödning. A-laget, juniorlaget, styrelsen och Gamla IFK-are 
körde runt i stan och sålde och bar in produkterna, en service som 
Hässleholmarna verkar sätta värde på, här är det A-lagsspelarna 
Ilir Salja och Karim Al-Asi som kämpar på med säckarna.
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CORSA ACTIVE

Newmanbil AB
HässleholmHässleholm

www.newmanbil.se               0451 - 38 40 00

  ▶  En del av Hässleholms kommun.

www.hasslehem.se

Hur vill du bo?
Hässlehem erbjuder 

ett tryggt och 
trivsamt boende!
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Effektiv 
mot alger 
och lav

Grön-Fri
5 liter

599kr

Bermuda gräsmatta
Perfekt för uteplatsen, balkongen eller förtältet. 
Finns i fl era olika bredder och färger (varav vissa är 
beställningsvaror).

FRÅGA STOBY!
Kom till Stoby med dina frågor om hus och hem. Återvänd hem med 
kvalitetsprodukter som passar just dina behov och önskemål. I 45 år 
har Stoby levererat kvalitet och kundservice utöver det vanliga, 
både till konsument och företag. 

Men servicen stannar inte i våra butiker. Stoby gör både 
kostnadsfria hembesök och offerter. Våra duktiga hantverkare 
kan hjälpa dig med allt inom måleri, golv, kakel, kök och 
bad. På alla installations- och montagearbeten erbjuder 
vi fasta priser så att du alltid kan känna dig trygg. 

Välkommen till 
vår butik. Vi har 
det mesta till både 
hem och trädgård!  
/Rickard

Ord. pris 752kr

Träolja
 › 3 liter

1590kr

  

Högtryckstvätt
  › Kraftig rengöringsstråle
  › Enkel hantering
  › Minimalt platsbehov
  › Bäst i test!

RE 98

Ord. pris 2 190kr

99kr/m2 399kr

189kr

Trek 3500

3995kr

Världens mest sålda 
     Mountainbike

 Ger långvarigt 
skydd för din altan!

Fråga oss - vi har ett 
stort konstgrässortiment.

Ord. pris 547kr

Demidekk 
terrasslasyr

  › 3 liter

› Finns i fl era olika 
ramstorlekar
› Passar både som 
trail-cykel och 
pendlare

VALFRI 

KULÖR!

Robotgräsklippare
Få tid över till annat medan Stigas självgående 
gräsklippare gör jobbet.  

  › Finns i fl era modeller 

Ny gräsklippare? Kolla alltid 
med oss först - det lönar sig!

VI HJÄLPER 

DIG INSTALLERA! 
Fråga oss om pris.

PS. Lager & verkstad öppnar redan kl. 7
OKVÄGEN 6, HÄSSLEHOLM | 0451-38 85 00 

WWW.STOBY.SE |        FACEBOOK.COM/STOBYMALERI

Grillar

Golv

Cyklar

VARDAGAR 9-18 LÖRDAGAR 9-14
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