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NU KÖR VI!

Sommaren har varit ovanligt lång på grund av faktorer som jag faktiskt vägrar gå in på ytterligare en gång. Jag kan kort och gott säga att
jag har förtroende för alla beslut som fattats och uppskattar den dialog man tillåtits ha. Jag kan definitivt identifiera mig med de personer
som tvingats ta tuffa beslut för att sedan läsa domen i sociala medier
och tidningar, när allt är analyserat och klart. Det är något man som
sportchef i en hockeyklubb verkligen känner igen, samtidigt som jag
noterar att många inte har samma insikt…
Försäsongen är nu klar och det är nu äntligen dags för tävlingshockey
på våra rinkar ute i landet. Jag hoppas att denna vår och sommar varit
utbildande för alla andra lika mycket som det varit för mig. Jag har
insett hur viktig liveidrotten är för oss och det är otroligt många som
hört av sig och berättat om sin saknad till matcherna. Hockeyn i synnerhet, men även idrotten i allmänhet, har en viktig roll i vårt välbefinnande och visst, fotbollen har varit igång ett tag men vi är väl alla
överens om att det är nu när hockeyn drar igång som känns det mer
på riktigt.
Försäsongen är en tid där man pratar i termer som ”resultaten är inte
det viktiga” och ”det är inte nu vi ska vara bäst” men efter varje match
analyseras ändå spelet i detalj och det är alltid lite nervöst när seriepremiären närmar sig. Försäsongen har blandat och gett men det
känns fruktansvärt kul att säga orden ”NU kör vi”. En lång väntan är
över med ett lag som jag i vanlig ordning är mycket stolt över. Får några av våra spelare den utveckling jag tror att de kan få, då kommer vi
hota alla lag. I vanlig ordning lämnar jag in min påminnelse om att SHL
är en toppliga internationellt och alla lag är kompetenta, strukturera-

de, vältränade och inget man kör över en sketen tisdag. Utan det är full
fokus och kraft som krävs, varje träning och varje match.
Jag hoppas att denna bilaga kan öka ert
hockeysug ännu mer för nu är det som
sagt snart dags men jag vill avsluta
med att tacka ett antal personer. Det
är såklart de fans och partners vi har,
som återigen ställt upp på ett rörande
vis. När det såg ut som att det inte skulle
bli hockey alls hade vi ett stort antal
både privatpersoner och företagare som gick i bräschen och
förlängde sina säsongskort och
avtal med oss. Det är tack vare
er jag och mina medarbetare,
tränare och spelare kan fortsätta driva mot det efterlängtade guldet. Om det blir denna säsong, eller nästa, det
kan jag aldrig garantera men
vi kommer aldrig att kunna
göra det utan ert stöd!
Och som sagt: NU kör vi!

Patrik Sylvegård,
VD och sportchef

NYFÖRVÄRV
#7 OLIVER
LAURIDSEN

#11 MARKUS
LAURIDSEN

#17 PATHRIK
WESTERHOLM

#27 PONTHUS
WESTERHOLM

#64 VICTOR
BACKMAN

Back, 31 år, 197 cm, 108 kg

Back, 29 år, 187 cm, 93 kg

Center, 28 år, 181 cm, 86 kg

Forward, 28 år, 183 cm, 86 kg

Center, 29 år, 180 cm, 86 kg

MODERKLUBB: IC Gentofte

MODERKLUBB: IC Gentofte

MODERKLUBB: Karlskrona HK

MODERKLUBB: Karlskrona HK

MODERKLUBB: SH84

KLUBBAR I KARRIÄREN: Gentofte,

KLUBBAR I KARRIÄREN: Gentofte,
Linköping, Green Bay Gamblers,
Lake Erie Monsters, Denver
Cutthroats, AIK, Leksand,
München, HV71

KLUBBAR I KARRIÄREN:

KLUBBAR I KARRIÄREN:

Karlskrona, Redhawks,
Karlskoga, Brynäs, Frölunda,
Lukko Rauma

Karlskrona, Redhawks,
Karlskoga, Brynäs, Frölunda,
Lukko Rauma

KLUBBAR I KARRIÄREN: Frölunda,

HÄMTAD FRÅN: HV71

HÄMTAD FRÅN: Lukko Rauma

HÄMTAD FRÅN: Lukko Rauma

SENASTE SÄSONGEN: 52 matcher,

SENASTE SÄSONGEN: 52 matcher,

37 poäng (14+23), 28 utv.min.

SENASTE SÄSONGEN: 59 matcher,

SENASTE SÄSONGEN: 31 matcher,
42 poäng (16+26) 22 utv.min.

MERITER: Tysk mästare 2018,

MERITER: SM-guld 2019, CHLmästare 2019, 12 A-landskamper

42 poäng (23+19),
24 utv.min.

MERITER: SM-guld 2019, CHL-

MERITER: Dansk mästare 2015,

Rögle, Linköping, Tranås,
St. Cloud State University,
Adirondack Phantoms, Philadelphia Flyers, Lehigh Valley
Phantoms, Frölunda, Jokerit

HÄMTAD FRÅN: Jokerit
SENASTE SÄSONGEN: 24 matcher,

1 poäng (1+0), 17 utv.min.

MERITER: SM-guld 2016, CHL-

mästare 2016, 68 A-landskamper
KONTRAKT TILL: 2023

Stor och stabil back som jag
ser som en direkt nödvändig
förstärkning till denna trupp. Inte
främst för hans egenskaper på isen,
utan mest i rollen som stor ledare.
En oerhört bra och stark ledare,
som leder truppen på gymmet och
på isen. Har en räckvidd ute på
isen som få är i närheten av och bör
bli en riktig försvarsgeneral.

30 poäng (3+27), 8 utv.min.
67 A-landskamper

Till skillnad mot sin äldre bror
är detta en mer spelskicklig
back som kan röra på sig på ett
helt annat sätt. Kommer tillföra mycket i powerplay och
kan sätta igång spelet på ett bra
sätt i uppspelen från bakplan.
Är egentligen ganska allround,
men styrkorna är helt klart i
offensiven och han har ett riktigt bra skott.

KONTRAKT TILL: 2023

Center som äntligen ska ta klivet och bli den bärande centern
i ett lag. När Händemark drar
till Nordamerika kommer ett
stort ansvar att falla på Pathrik
att leda laget kväll efter kväll. I
par med tvillingbrorsan har han
en kemi som sitter i generna.
Pathrik skulle jag se som en väldigt smart spelare med god speluppfattning.

mästare 2019

Kungälv, Borås, Västerås,
Oskarshamn, Herning, Herlev,
Mora, Stjernen, HPK, Karlskoga,
Küsnacht Lions, ZSC Lions

HÄMTAD FRÅN: Küsnacht Lions

J20-guld 2011

KONTRAKT TILL: 2023

KONTAKT TILL: 2022

Högerfattad tvilling till Pathrik
Westerholm. Kommer närmast
från sin poängmässigt bästa
säsong, i finska Lukko Rauma,
och är oerhört vältränad efter
en stark sommar i gymmet. Har
egenskaper som målskytt, men
är också lite småful och kan
irritera motståndare. Besitter
en väldigt fin kemi i kedja med
Pathrik.

Har haft en skadefylld karriär
och fått kämpa genom ett antal
tuffa år. Skadefri senaste åren
och hade en riktigt stark säsong
i Schweiz där han spelade i
andraligan. Har händer som lär
hålla absolut högsta klass. Men
det gäller för Öckerösonen att
bli lite starkare och tuffare.
Det finns inte mycket tid i SHL.

FÖLJ OSS I VÅRA KANALER
Detta är en tematidning från HD-Sydsvenskan försäljning
För mer information om målgruppsinriktade tematidningar
med smart finansiering, kontakta: Pia Jarnå,
pia.jarna@hdsydsvenskan.se

hdsydsvenskan.se/tema
Projektledare Lena Gull ander
Redaktion Kim Hall
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Stolt huvudsponsor sedan 2010

VÅRT STÖD ÄR NU
VIKTIGARE ÄN NÅGONSIN!

Tillverkar och distribuerar Nordens bredaste sortiment av tak- och fasadprofiler med tillbehör | www.areco.se
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LEDARSKAP OCH KÄRLEKEN TILL
SPORTEN DRIVER REDHAWKS
NYA HUVUDTRÄNARE
– Addera individuell skicklighet till bra teamwork, då blir man giftig som lag, säger
Redhawks nya huvudtränare Joakim Fagervall, som närmast kommer från en succéartad
säsong i Umeå och Björklöven, som slutade med serieseger i HockeyAllsvenskan.

Joakim Fagervall har varit professionell tränare sedan han
var 30 år gammal. Idag är han 51 år och har en lång erfarenhet som huvudtränare i de två högsta serierna sedan
millennieskiftet. Dessutom gjorde han en avstickare till
Ryssland i sju månader där allt handlade om att vinna och
hierarkin var bokstavligt uttalad.
– Det var en fantastiskt lärorik tid som jag bär med mig.
Hockeyn är lika men reglerna runt omkring är annorlunda. Det fanns bara en sak som gällde och det var att vinna.
Då tjänade man pengar. Vann du inte fick du inte betalt,
vilket gällde alla från spelare och tränare till läkaren,
berättar Joakim Fagervall och tillägger att förlorarna kunde till och med få hela föreningen emot sig.
NÄR LAGET LÅG TVÅA i serien och det var slutspel åkte

Joakim ut och den ryske vice presidenten i föreningen tog över som coach.

Sedan den första maj är Joakim Fagervall huvudtränare för
Malmö Redhawks. Bilden av Redhawks har han fått revidera och ser numera föreningen som lugn och stabil, med

bra människor som jobbar ihop. Potentialen att utvecklas
till en av de absolut bästa i SHL finns där.
– Jag tycker att vi har mycket kompetent ledarsida, från
fystränare till isträning. Samarbetet känns fantastiskt. Jag
och Andreas Lilja har hittat rollerna på ett bra sätt, säger
Joakim som gillar kulturen i Redhawks.
PANDEMIN SOM HAR förändrat förhållandena har
Redhawks valt att väva in i planeringen istället för
att ta risker. Ledningen har tagit ett stort arbetsgivaransvar och även om det är spel inför tomma läktare
så befinner sig laget och spelarna i en egen värld där
det ska levereras direkt när pucken släpps.

– Det finns inget mer underbart än att ha publiken i
ryggen och känna deras kärlek och hur de bär fram spelarna. Jag vet att vi en dag kommer att spela inför fulla läktare
igen, men jag lägger inte energi på det, utan lever istället
i nuet, säger Joakim Fagervall på sin trygga norrländska
dialekt.
JOAKIM FAGERVALL FÖDDES 1969 i Kiruna och är upp-

vuxen i Övertorneå. Idag bor Joakim centralt i Malmö, varifrån han cyklar varje dag till jobbet i Hyllie.

Han har aldrig själv spelat professionell hockey, men kärleken till sporten har alltid funnits där. Ryggen höll inte
när han spelade juniorhockey och då beslutade Joakim
sig för att bli tränare istället.
Hans tränarkarriär började i Vimmerby 1996-99, därefter Boden fram till 2001. Då tog han över Oskarshamn
och ledde smålänningarna till 2004. Efter två säsonger i Växjö Lakers blev det Björklöven 2006. Där blev
han uppsagd som tränare 2008 men kom tillbaka efter
en kort period som huvudtränare november 2009.
I oktober 2010 blev han huvudtränare för Molot-Prikamie Perm i ryska VHL och var därmed första svensk som ensam varit huvudtränare för ett ryskt lag. Vid årsskiftet 2010-

11 återvände Joakim Fagervall hem till Sverige för att träna
Tingsryd fram till 2012. Därefter tränade han Västerås i
HockeyAllsvenskan fram till 2014.
EFTER TVÅ SÄSONGER MED Västerås undertecknade

han ett tvåårskontrakt som huvudtränare för Luleå.
2016 blev det klart att Joakim Fagervall återigen skulle ta över ansvaret som huvudtränare för Björklöven
och nu har han skrivit kontrakt med Malmö Redhawks till 2022.

– Ledarskap tilltalar mig. Mina år inom militären lärde
mig bygga lag och grupp-processer. Jag var murare från
början, blev säljare och arbetade som missbruksvårdare på behandlingshem innan jag valde att göra FN-tjänst,
berättar Joakim Fagervall och talar om gruppdynamikens
betydelse.
– Största delen är att du enas och gör saker som ett lag.
Addera varje spelares skicklighet till ett redan starkt lagarbete. Det betyder inte att vi alltid kommer att göra mål,
utan däremot att vi ska fungera kreativt i ett system.
Den mentala biten har också stor betydelse. Förståelsen
för varandras signaler och förstå varför man reagerar på
ett visst sätt. Det är prestationshöjande.
LEDARSIDAN, BESTÅENDE AV assisterande tränarna

Andreas Lilja och Jesper Mattsson, målvaktstränare
Henning Sohlberg, fystränare Freddie Sjögren och
huvudtränaren Joakim Fagervall har ett bra samarbete. De har tagit sig tid att lära känna varandra både
på och utanför isen och har hittat sina roller på ett
bra sätt.

– I vårt arbete med vår playbook har alla fått chansen
att säga sitt, allt för att vi skulle sätta vårt spel tillsammans.
Det tog oss en månad att sätta samman den, men det betyder också att vi har en samsyn kring hur vi ska spela dag
ut och dag in. Vi alla måste veta vad Malmö Redhawks står
för när vi går ut på isen, säger Joakim Fagervall avslutningsvis.
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Joakim Fagervall, huvudtränare
Redhawks, har lång erfarenhet och
en genuin meritlista som coach.
Potentialen för Malmö Redhawks
att utvecklas till en av de absolut
bästa i SHL finns där, menar Joakim
Fagervall.
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Bjurfors är stolt
premiumpartner till Redhawks.
Tillsammans tar vi
ett steg upp mot SM-guld.
vill du ta ett steg upp mot en lyckad bostadsaffär?
boka en kostnadsfri värdering av din bostad
på bjurfors.se/specialister

Vi är med och sponsrar

MALMÖ REDHAWKS!

Advokat
Jan-Anders
Hybelius

Bellevuegården
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UPPLEVELSER, REPRESENTATION
OCH VARUMÄRKESEXPONERING I

EUROPAS BÄSTA ARENA
Som företagare har du ett stort antal olika anledningar att vara en aktiv del av
Malmö Redhawks. Nätverkande, varumärkesexponering och representation
är alla värdefulla delar av samarbetet med näringslivet
Som partner till Malmö Redhawks får ditt företag och
dess kunder ta del av hela upplevelsen. Allt ifrån maten
ni äter inför matchen till matcharrangemanget och
känslorna i en kokande Malmö Arena när vi spelar våra
matcher i SHL, en av världens bästa hockeyligor. Att gå på
Redhawks hemmamatcher är inte bara att njuta av fantastisk hockeyunderhållning, det är också en upplevelse
för kunderna, de anställda eller varför inte, hela familjen.
MALMÖ REDHAWKS ÄR ETT NAV för företag som vill

träffas och knyta kontakter. I Malmö Red hawks
affärsnätverk får du möjligheten att knyta nya
affärskontakter och du ges en god plattform att
skapa bra affärer. Ladyhawks är namnet på Malmö
Redhawks kvinnliga nätverk, där erfarenhets- och
affärsutbyten görs under trevliga former.
MALMÖ ARENA HAR EN PUBLIKKAPACITET vid ishock-

ey på ca 12 000 åskådare. Bästa upplevelsen är att
vara på plats när det händer. Från 60 loger, 3250
restaurang- och barplatser samt den exklusiva
Lounge 4 erbjuds möjligheter som inte går att finna
någon annanstans i Sverige.

ATT BYGGA VARUMÄRKE BLIR allt viktigare. I Mal-

mö Arena återfinns ligans största mediakub och
mellan undre och övre etage löper LED-skärmar
360 grader runt hela arenan. På rinkens sarg
säljs skyltar som exponeras för så väl konsumenter som TV-publik. Samtliga hemmamatcher från
Malmö Arena direktsänds i någon av TV4-gruppens kanaler. Således kan företagen exponeras
rakt in i svenska folkets vardagsrum inför väldigt många TV-tittare. Inför varje hemmamatch
är det oftast ett eller två företag som spelar företagshockey. Malmö Redhawks tillhandahåller
all utrustning och matcherna innehåller såväl
domare som speaker. Efter en välbehövlig dusch
så samlas ni i en av arenans loger, äter middag
och njuter sedan av en match i SHL. Det är väldigt sällan som företag, som en gång spelat företagshockey, inte vill komma tillbaka för en favorit
i repris. Det är helt enkelt ett otroligt uppskattat
evenemang för allt från personal till kunder och
leverantörer.

MALMÖ ARENAS STRATEGISKA LÄGE, med närhet till

Hyllie station och Köpenhamns flygplats Kastrup,
är en viktig knutpunkt som gör det lätt att ta sig till
var man än bor eller jobbar. Den kommande säsongen har Malmö Redhawks inte mindre än sex danska
spelare i truppen. Förhoppningen är också att fler
danskar skall hitta hit framöver. Det är på Malmö
Arena det händer – som företagare kan du vara en
del av vår gemenskap. Det har väldigt många företag redan insett. Även du och ditt företag är mer än
välkomna till Malmö Redhawks. Det är bara att kontakta oss!
SPECIELLA FÖRHÅLLANDEN
Just nu råder det särskilda omständigheter i vår
värld som gör att vi tyvärr inte har möjlighet att träffa dig i samma utsträckning som tidigare. Vår stora
förhoppning är att vi så snart det bara går kan återgå
till det normala med en pandemi i backspegeln och
att vi då får träffas på de premisser som vi vill göra!

Mats Lindahl

Ulf FagerstRöm

Johan Björk

Måns Jeppsson

mats.lindahl@malmoredhawks.com
0707-30 23 61

ulf.fagerstrom@malmoredhawks.com
0704-21 98 40

johan.bjork@malmoredhawks.com
0735-03 83 75

mans.jeppsson@malmoredhawks.com
0702-20 56 83
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VI VILL SKAPA MER ÄN
SKICKLIGA HOCKEYSPELARE
Malmö Redhawks är en viktig del i regionens idrottsliv och har som starkt
idrottsvarumärke unika möjligheter att tillsammans med engagerade
företag bidra positivt även utanför ishockeyns arena. Vi vill dela med oss
av den positiva kraft som idrotten och ishockeyn ger och när vi utvecklas
så växer våra möjligheter, att tillsammans med våra samarbetspartners,
skapa många positiva mervärden i regionen.
MALMÖ REDHAWKS #MERÄNHOCKEY är

samlingsnamnet för alla de aktiviteter som
vi tillsammans med partners driver för att
uppnå dessa positiva mervärden för regionen. Ett exempel på ett initiativ är det vi
valt att kalla för Medspelaren. Vårt främsta
mål med verksamheten är att skapa duktiga
hockeyspelare, som brinner för spelet och
som ska bibehålla den höga nivån vi har
på laget. Spelare som helt enkelt är stolta
över att tillhöra Redhawks i både med- och
motgång och som är kreativa, skickliga och
uthålliga. Men, om vi inte lägger en grund
som bygger på respekt, tolerans, laganda
och kunskap skapar vi bara duktiga spelare – inte bra medspelare.
SOM ISHOCKEYKLUBB HAR VI ETT stort

ansvar. Vi kommer redan i tidig ålder i kontakt med barn genom vår skridskoskola och

ungdomsverksamhet. Hos oss har vi möjligheten att ge dem mer än de fysiska och tekniska färdigheterna som krävs på isen. Vi
vill ge dem verktyg som de kan ha med sig
i alla delar av livet. Som till exempel en bra
grund för en hälsosam livsstil och sunda
värderingar. Vi vill skapa en miljö som gör
våra ungdomar ambitiösa, målmedvetna
och ansvarsfulla.
VI ÄLSKAR ISHOCKEY OCH SER sporten

som en positiv kraft i samhället. Vårt arbete
har länge baserats på våra värderingar – Hjärta, Kvalitet och Stolthet – och nu tar vi arbetet
ett steg längre med den långsiktiga satsningen
Medspelaren. En konkret utbildning som ger
mervärden som spelarna kan ta med sig genom
hela livet – oavsett om de går hela vägen till elitspelare eller inte. Fokus på mer än hockey helt
enkelt!
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STYRKA FÖR LAGET MED TVILL
Det var ett nytt och bättre Malmö Redhawks som tvillingarna Pathrik och Ponthus Westerholm, 28 år, återvände till efter
åtta säsonger i andra klubbar. Med erfarenhet av både SM-guld och en Champions Hockey League-titel med Frölunda samt
en säsong i finska Lukko Rauma är de redo att ge allt i Redhawks färger.
– Vi är båda vinnarskallar och gillar att göra det
hårda jobbet. Har man en gång vunnit vill man
göra det igen och är beredd att göra allt för att nå
dit. Vinster föder en ännu större drivkraft. Med
erfarenhet vet man vad som krävs för att nå dit
och för laget är det en styrka att vi kan varandra
ut och in. Vi har ett speciellt spel och en särskild
kemi mellan varandra, som vi också jobbar på att
förbättra varje dag, berättar de båda bröderna
Pathrik och Ponthus Westerholm.
SEDAN TIDIGARE HAR DE en historia i klubben.

Duon spelade i Redhawks under sina juniorår,
mellan 2008 och 2012. Men efter att de båda fyllt
20 år gick flyttlasset till Karlskoga för spel i BIK
under två säsonger. Efter att ha etablerat sig som
toppspelare i HockeyAllsvenskan blev det SHLdebut för Brynäs hösten 2014.
– Att få chansen att spela i SHL var kul. Det
var en dröm vi både haft sedan vi var små. Visst
var det en omställning att ta klivet från Hockey-

Allsvenskan, men vi jobbade hårt och vårt förtroende växte, berättar Pathrik.
UNDER TIDEN I GÄVLE BLEV Brynäs också ett bättre

lag och våren 2017 fick tvillingarna uppleva sin
första SM-final. Den slutade dock på tuffast möjliga
sätt. Den sjunde och direkt avgörande matchen
kom att avgöras i förlängning och där fick Pathrik
och Ponthus se HV71 dra det längsta strået.
– Det var naturligtvis jobbigt där och då, men
det gav oss också en morot. Den känslan var inget
vi ville vara med om igen, förklarar Ponthus, som
tillsammans med Pathrik hade en ny utmaning
som väntade runt hörnet.
ÅRET EFTER VAR DET GÖTEBORG som gällde. Med

Frölunda fick duon vara på den vinnande sidan
och fira både ett SM-guld och en titel i Champions Hockey League – vilket blev guld i dubbel
bemärkelse. Under den gångna säsongen har
bröderna även hunnit med att spela i finska SM-

Liiga och spel för Lukko Rauma, där de var med
att åter ta laget till toppen av tabellen.
– Det var lite annorlunda att bo och spela i ett
annat land. Träningskulturen är annorlunda i Finland, men å andra sidan har alla klubbar sin egen
träningskultur, säger Ponthus.
ATT TVILLINGBANDEN ÄR TÄTA råder det inga tvivel

om. Länge bodde bröderna också tillsammans och
de flyttade isär först när Pathrik blev sambo med
sin Sandra under det andra året i Frölunda. Men
de har alltid bott nära varandra och i dag bor de i
var sin lägenhet nära havet i Västra Hamnen.
– Det är alltid kul att spela med sin bästa
kompis. Vi vet hela tiden var vi har varandra och
fattar snabbt vad vi menar utan att behöva säga
något. Det räcker med en blick så fattar man, säger
Pathrik.
Att det blev hockey för hela slanten var mer eller
mindre pappa Christers förtjänst. Trots att han
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RHOLM
OM PATHRIK WESTE

Bröderna Westerholm är tillbaka i Redhawks och beredda att göra allt för att vinna med klubben.
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LINGAR SOM KAN VARANDRA
själv spelade fotboll i Hasslö GoIF hemma i Karlskrona, där pojkarna är födda, så hade pappa
Christer stort intresse för hockey. Ponthus och
Pathrik började i skridskoskola tidigt och introducerades i hockeylaget i unga år. Som förälder blev
pappa dessutom materialare i laget.
NÄR PATHRIK OCH PONTHUS SENAST var i klubben

och främst spelade för juniorlagen låg Redhawks i
HockeyAllsvenskan och klubben hade en del ekonomiska problem. Nu har tiderna vänt och Malmö
Redhawks har på senare år gjort stora framsteg.
Det är ett tufft lag för motståndarna att möta.
– När man skulle möta Malmö visste man att
det skulle bli en jobbig kväll. De var mentalt starka
i kombination med att de var stora och starka rent
fysiskt. Det är bra för ett lag att blanda hårt jobb
med skicklighet. Det är alltid extra jobbigt för motståndarna att möta när ett lag har mentalt övertag
och rykte om sig att vara jobbiga, säger Ponthus.
– Nu känns det extra roligt att vara tillbaka i

Redhawks. Det var i Malmö vi började spela professionell hockey och nu är förutsättningarna
mycket bättre. Målet är att vinna så klart, men
framför allt att komma topp fyra. Allt kan hända.
Det är väldigt jämnt mellan lagen. Marginalerna
är små, men vi ska göra allt för att vinna, tillägger
Pathrik.
Tränarna har stor betydelse för att sätta ett spel
och både Pathrik och Ponthus tycker att tränarna
kompletterar varandra bra i Redhawks.
– Tränarna är lyhörda och diskuterar tillsammans med oss om hur de vill att vi ska spela, så att
alla vet hur vi ska agera ute på isen, säger Ponthus.
BÅDA TYCKER DET ÄR VIKTIGT med en fast plan.

Att hålla på att ändra hela tiden är inte bra. Med
fast plan, tydliga mål och daglig träning kan laget
komma långt. Utmärkande för hela Redhawks är
att kamratskapet är stark, vilket gjorde att tvillingarna kom snabbt in i laget.

– För att bli ett vinnande lag är det viktigt att
man känner för spelaren bredvid, att du täcker
skott och gör allt i din makt för att inte släppa in
mål, säger Pathrik och tillägger att han gillar allt
Redhawks står för.
SETT TILL DERAS PERSONLIGA STYRKOR och svag-

heter skiljer de sig en aning. Ponthus är en hårt
jobbande forward som är stark på pucken och har
ett vasst skott. Han gör också precis allt för att
vinna. Pathriks å sin sida är väldigt envis, tränar
gärna extrapass och har en fin blick för spelet.
Han är mer av en playmaker medan Ponthus är
lite mer av en målskytt.
– Jag försöker alltid utveckla mitt spel och bli
bättre på allting. Skridskoåkningen kan bli bättre
och den jobbar jag på dagligen, precis som mitt
skott, menar Pathrik och får medhåll av Ponthus,
som själv främst vill förbättra sin skridskoåkning
och rörlighet.
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ASSISTERANDE KAPTENEN
DRÖMMER OM ATT LEDA LAGET
Till den här säsongen är han ny assisterande lagkapten. Christoffer Forsberg, 26 år, är en pådrivare som
stämplar in och ger 100 procent oavsett om det är träning eller match. Det är också så han kommer att fungera
som ledare, samtidigt som han alltid har nära till både leende och skratt och på så vis är en energispridare.
Christoffer Forsberg kom till Redhawks våren 2015,
precis innan avancemanget från HockeyAllsvenskan
till SHL. Han lånades då in från Färjestad, men när
kontraktet med värmlänningarna löpte ut efter
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säsongen valde han att stanna i söder. Nu har Christoffer nått en ny milstolpe i sin Redhawkskarriär.
För ett par veckor sedan utsågs han till assisterande lagkapten, en utnämning som han känner sig
hedrad av. Den kommer emellertid inte att förändra honom som person, bara för att han nu har ett A
på bröstet.
– Jag har ett stort driv, både vad gäller mitt eget
spel ute på isen och i hur jag är vid sidan av den.
Men vi är många i laget som är bra på just det, att
driva på. Min målbild är att hela tiden göra ett så
bra jobb som möjligt, även i min roll som assisterande lagkapten. Jag hoppas att jag på så sätt kan få
mina lagkamrater att ta efter, säger Christoffer Forsberg.

och köpt en ny lägenhet på Drottningtorget, där de
stormtrivs.
– Det var väl hög tid att skaffa något helt eget,
något som är vårt på riktigt, skrattar Christoffer när
det kommer på tal, innan han berättar vidare om
hur det är att fylla rollen som en av kaptenerna på
Redhawksskutan;
– Det är inte svårt att vara ledare i vårt lag. Vi gör
väldigt mycket tillsammans både på isen, i omklädningsrummet och utanför hockeyn. Vi trivs bra med
varandra, har en skön gemenskap och vi umgås
gärna på padelbanan, golfbanan eller på Ribban när
vi inte tränar tillsammans på arenan. Även om kravbilden är hög är det viktigt att ha roligt tillsammans,
säger Christoffer som både är en ödmjuk och målinriktad ledare.

CHRISTOFFER FORSBERG FÖDDES i Östersund och

spelade tidigt i Östersund IK och nämnda Färjestad
innan han var med att spela upp Redhawks i SHL
2015. Nu har förlängt sitt kontrakt med klubben
fram till våren 2023.
Efter sex år i stan har Christoffer och sambon Sofia
lämnat den lägenhet paret länge hyrt via klubben

HAN INNEHAR DESSUTOM EN imponerande svit. Efter

att inte ha varit uttagen i Redhawks två inledande
SHL-matcher hösten 2015 har han medverkat i allt
sedan dess. Ett facit som innebär 309 raka tävlingsmatcher.
– Visst har det varit nära några gånger, att jag
missat en match. Framför allt under fjolåret. Jag
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MIFFES
TANKAR OCH
FUNDERINGAR
Jaha, då var vi snart igång på redit igen. Det var på tiden, tycker Miffe.
Pågarna började med att åka ut på landsbyggden för lite uppvisning i
Krickestianstad, fick sig en åktur gnäll-Rogers gäng i Götelabörg (lär
ju varit missnöjd med domar’n ändå) och hann också med en liten
utflykt till Södertälje. I vanlig ordning matcher med blandade resultat, men det hör ju till. Miffe uppskattar ändå försäsongen och minns
”försäsongen” på 80- och 90-talet. Då ägnades väl sommaren till vila
och augusti månad till sociala aktiviteter på Pub 25. Det var tider det.
Högerarmen var vältränad i alla fall, eller vilken arm man nu valde att
dricka med. Jävla ofog det där med semester egentligen. Man vill ju ha
hockey året om!
Ny säsong innebär lite nya spelare att lära känna. Det är alltid skoj.
Miffe kan konstatera att MIF åtminstone mönstrar näst flest brödrapar i Elitserien i år. De grönvita i nordväst är ju i vanlig ordning ohotad etta på den listan. Rykten gör nämligen gällande, för er som inte
känner till det, att de allra flesta är släkt med varandra där uppe. Nu
har förvisso antalet bröder och kusiner minskat drastiskt i takt med att
importerna blivit fler. Klart står i alla fall att systrarna Argbotts kryddar sifforna ytterligare.

Christoffer Forsberg, 26 år, ny assisterande
lagkapten, anser att Malmö Redhawks har alla
förutsättningar att vinna SHL.

TILL GULD
åkte på en förkylning med feber direkt
efter en match och var sängliggandes ett
par dagar. Som tur är hade vi ett litet uppehåll och var spellediga från lördag till torsdag, så jag hann precis friskna till. Jag är
sällan sjuk och visst kände jag att kroppen
inte var i toppform efter att inte ha kunnat träna ordentligt, säger Christoffer som
menar att han haft tur att vara frisk och
skadefri så länge.
HOCKEYINTRESSET BÖRJADE I VAGGAN. Pap-

pa Roger Forsberg spelade i Björklöven och
Östersund. Hans sex år äldre bror Andreas Forsberg, 32 år, har spelat i Östersund
IK, Jämtland Hockey, Näldens IF och AIK
Härnösand.
– Jag var bara fem-sex år gammal när
jag började i skridskoskolan. På somrarna var det fotboll som gällde och jag spelade fram till 15 års ålder, då jag valde att
gå hockeygymnasiet, berättar Christoffer
som älskar kicken när laget kör in på isen
inför en fullsatt arena och möter publikha-

vet. Den höga publik volymen gör att han
blir taggad till tårna.
– Den dagen jag lägger av kommer jag
att sakna kicken, gemenskapen, snacket i
omklädningsrummet och känslan att spela
matcher med fullt tryck från publiken. Det
är en helt annan känsla att spela inför tomma läktare. Vi har visserligen inte spelat så
många matcher utan publik, men det har
varit en konstig känsla. Man saknar verkligen stödet från fansen och jag hoppas av
hela mitt hjärta att vi snart får spela framför dem igen. Men när väl pucken släpps är
det fullt ös, säger Christoffer bestämt.
FÖR CHRISTOFFER GÄLLER DET ATT GÖRA sitt

bästa och att leverera under de tre år som
är framför honom.
– Förutsättningarna finns, nu gäller det
bara att göra jobbet. Drömmen är att vinna
med Malmö Redhawks. Vi har ett bra lag
och har en bra plan för hur vi ska spela.
Det ska bara genomföras. Chippar alla bara
in har vi absolut chansen.

Laget då? Jo. Miffe tycker att det ser bra ut. En storjävla dansk och en
lite mindre men ändå stor dansk på backsidan – en från Jokerit och en
från HIV. Tvillingarna Humle & Dumle och en go’ o gla’ götelabörgare
från Schweiz (nej, uttalas inte Svejtch!) i anfallet. Båset har också nya
ansikten i form av han-som-spelat-i-nordväst-men-tagit-sitt-förnuft-tillfånga och en minröjare. Den förstnämnde fick trots allt skolning av
Masse Lusth på 90-talet och får således antas vara en hyvens kille. Den
andre ska stå för pondus, ledarskap och tydlighet. Miffe minns med
skräckblandad förtjusning sin militärtjänst på P7 när befälet pekade
med hela handen. Den enda gången Miffe nekade en order var när han
erbjöds utlandstjänst i Halmstad. Då fick det minsann vara nock med
befängdheter.
Publiken då? Miffe har ju haft åtskilliga samtal med sina nya kompisar,
viruschef Adde Teggan och idrottschef Amanda Lind, under sommaren. Samtalen har varit konstruktiva, men Miffes krav har ännu inte
bifallits till fullo. Det jobbas det vidare på. Det har ju vid flera tillfällen cirkulerat virus i Elitserien utan att det gnällts förr. Till exempel
Hans ”Virus” Lindberg, beryktad tränare för 3kr på 70-talet. Då var
det ingen som gnällde. Det finns även ett virus i Leksand som cirkulerat i flera årtionden, ni vet det där viruset (som ännu inte haft namngivningsceremoni) som gör att man konstant presterar dåligt och åker
som en jojo upp i och ur Elitserien. Det är ju hemska symptom vi pratar om här. Har vi för övrigt rett ut vad det är idrottschef Lind har på
huvudet? Är det ett hår verkligen? Har vi fått det bekräftat? Eller är det
en hatt som ser ut som ett hår? Miffe har då i alla fall aldrig sett något
liknande och återkommer när han fått svar på frågan. Man kan kallt
konstatera att politiker i allmänhet bytt kostym mot både hårturban
och andra roligheter som hästsvans på karlar.
När Miffe smattrar på sin skrivmaskin står det i alla fall klart att det
blir lite publik från start. Aldrig tidigare har det mysts så mycket bland
supportrarna att snickar-Percy ritade in 13 480 stolar och 7 312 toaletter när hans arenamuffins skulle byggas. Jämför det med till exempel
Oskarshamn vars faciliteter består av typ tusen stolar och två Bajamajor utanför entrén. Rykten säger också att spelarna duschar under
stuprännan efter matcherna (låt oss hoppas att det regnar ofta!). Nej,
det är dags att vi styr upp galenskapen och fyller på med mer folk nu.
Hockey borde vara en grundlagsstyrd mänsklig rättighet, tycker Miffe.
Mer hockey åt folket
– nu kör vi!

Miffe
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ERFAREN NHL-BACK
SKA LEDA REDHAWKS TILL TOPPEN
Efter 20 säsonger på annat håll är Andreas Lilja tillbaka i Redhawks igen, nu som assisterande
tränare. Den tidigare storbacken har en lång och framgångsrik spelarkarriär bakom sig där han
bland annat hade äran att bli Stanley Cup-mästare med Detroit Red Wings säsongen 2008. För två
år sedan tog han klivet in i ledarrollen som tränare för Kristianstad och var med om att föra upp
klubben från HockeyEttan till HockeyAllsvenskan redan under sin första säsong.
– Kristianstad var bra. Jag trivdes utomordentligt där,
med en välfungerande organisation och motiverade spelare. Nu är det ytterligare en nivå upp. I Redhawks jobbar vi med bättre spelare och killarna vet var som krävs
för att kunna bli ett topplag i SHL. Ett hockeylag är inget självspelande piano, det krävs att spelarna själva förstår vad som krävs och att de driver på varandra, säger
Andreas Lilja som med sin erfarenhet tror sig kunna
bidra till nya framgångar för Redhawks.
MED 20 ÅR SOM SPELARE i bland annat NHL har Andreas

Lilja upplevt det mesta som en hockeyspelare kan vara
med om. Nu är han tillbaka i klubben där han fick stora
delar av sin hockeyfostran och där han lade grunden för
sin framgångsrika karriär.
– Det bästa jag vet är att vara med att utbilda individer,
forma ett lag som driver åt samma mål. Det tar tid att
forma ett vinnande lag där nya och gamla spelare fungerar ihop som ett team. Spelar du uppoffrande, för dina
medspelare och för din tränare kan du gå väldigt långt,
men det gäller att vara beredd att offra allt för laget, säger
Andreas Lilja.

TILLSAMMANS MED JESPER Mattsson, Henning Sohlberg

och Joakim Fagervall, som är ny huvudtränare i Redhawks, utgör Andreas Lilja tränarstaben som ska leda laget i
jakt på framgångar.

Han föddes 1975 i Helsingborg, där han bor även idag
med sin familj.
– Jag flyttade till Malmö när jag var 16 år gammal. För
16 år sedan byggde vi ett hus i Helsingborg som blev vår
fasta punkt under åren i USA. Det är här jag har släktingar och vänner. Även om det känns tryggt och fint i Sverige kan jag sakna USA ibland. Det är väldigt enkelt att bo i
USA när man har det bra ställt, säger Andreas Lilja.
ANDREAS TOG ETT SABBATSÅR efter karriären i NHL och

satt som VD för ett bolag i Sverige, samtidigt jobbade
kompisen och den tidigare lagkamraten Mikael Gath som
tränare för Odense i Danmark och Andreas åkte periodvis över och testade på att hur det var att vara tränare. På
den vägen har han fortsatt.
– I Odense hjälpte jag till med den individuella träningen av backarna samt var något av ett bollplank till
Gath, vilket innebar att jag stod mest på bänken och övervakade spelet. Jag försökte komma med lite tips och råd.
Danskarna fick lära sig svenska men en del tog jag på engelska så alla skulle förstå, berättar Andreas Lilja.
I NHL LÄRDE HAN SIG att varje dag vara redo att leverera.

I den miljön gällde det att prestera, annars fanns det alltid någon annan som ville ha din plats i laget. Precis som
för så många andra var NHL-spel en pojkdröm som gick
i uppfyllelse för Andreas, som hunnit fylla 25 år när han
flyttade över Atlanten. Sammanlagt blev det tolv år i världens bästa liga.
– Det var helt fantastiskt. Som hockeyspelare strävar
man efter att få spela på så hög nivå som möjligt och det
går inte att nå längre än till NHL. Där lärde jag mig väldigt mycket. Hockeykulturen skiljer sig en del från Sverige. Kravnivån är högre och det gäller att leverera både
på träningen och i matcherna. Och att göra som man blir
tillsagd. Åkte jag fel innebar det att andra spelare också
åkte fel. Det fick inte hända. Hemma i Sverige har du
inte 30 man som kan ta ditt jobb när som helst. Här
får du varningar, beskriver Andreas.
SINA SISTA TVÅ ÅR SOM spelare, 2013-15, till-

bringade Andreas i Rögle. Då, som 38-åring,
utsågs han också som lagkapten. Med sin

I NHL lärde Andreas Lilja sig
att varje dag vara redo att
leverera. I den miljön gällde det
att prestera, annars fanns det
alltid någon annan som ville
ha din plats i laget. Nu är
han assisterande tränare
Redhawks.

historia har han en särskild inblick i rivaliteten mellan
klubbarna, en rivalitet som han verkligen gillar.
– Båda klubbarna ser sig själva och vill vara bäst i regionen. Publiken eldar på spelarna så att matcherna blir
ännu hetare. Det finns inte många matcher som går upp
mot ett Skånederby, menar Andreas Lilja.
NU HAR HAN HUNNIT fylla 45 år, men han brinner kanske

mer än någonsin för att utveckla spelare och för att få sätta samman ett vinnande lag, där alla vågar spela och vill
göra allt för varandra.
– Jag har inga direkta mål i hur långt jag kan gå som
tränare. Jag lär mig hela tiden, framför allt av Joakim
Fagervall. Min styrka är att jag är bra på att få fram det
jag vill få sagt. jag är bra på att lyssna och att läsa av situationer. Jag försöker alltid vara rak och ärlig i mitt ledarskap samtidigt som jag vill vara en lagkamrat, även om
jag är din tränare. Mina svagheter är att jag inte har så
lång erfarenhet i tränarrollen. Här försöker jag hela tiden
suga åt mig så mycket information jag kan av de andra
tränarna, säger Andreas.

Som tränarstab är det viktigt att alla har samma filosofi och att alla för samma talan. Laget måste uppfattat tränarna som en helhet med samma budskap
även om tränarna uttrycker sig på olika sätt.
SOM HOCKEYFAMILJ ÄR det även viktigt att umgås på
fritiden. Ett sätt är att spela padel tillsammans och
att bara umgås. Det ska vara roligt att både jobba
tillsammans och att spendera tid tillsammans utanför arenan.
– Hockeyspelare är ofta drivna och vet vart de
vill komma. Alla i Redhawks är sjukt vältränade
och starka. Framtiden ser ljus ut, säger Andreas och
berättar att han tror mycket på det spelsystem som
tränarna satt. Det gäller bara att göra rätt saker varje dag och att inte tumma på detaljerna. Då kan Redhawks nå hur långt som helst.
– Det är mindre viktigt vilken roll eller hur länge
du har spelat. Alla måste köpa in sig och känna att
alla är lika viktiga för laget, annars kommer man
inte loss, menar Andreas som vet vad som krävs för
att nå toppen. Har man en gång vunnit vill man inte
förlora. Nu ska han bli en vinnare i Redhawks.
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Boka ditt takbyte!

JUST NU
20%
RABATT!
•
•
•
•

Fasta priser
Fri besiktning offert
Priser från 150 kvadrat
Komplett 125.000 kr

Johan 0707 70 43 30 | Kontor 07 34 34 74 23
EMVtak@outlook.com

HÖSTERBJUDANDE

2 månader fri träning!
Teckna 12 mån. bindningstid med autogiro*

•
•
•
•

Gym & kondition
Gruppträning
Barn och ungdomsträning
Generösa öppettider
* Erbjudandet gäller vid tecknande av alla medlemskap som betalas via autogiro med 12 månaders bindningstid. Startavgift på 249 kr
tillkommer samt 100 kr för medlemskort om sådant saknas. Gäller endast nya medlemmar och kan endast tecknas på klubben.
Reservation för slutförsäljning. Lokala avvikelser kan förekomma. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

bli medlem
redan idag!

STÖD WWF

Har du ett hållbart köksbord? Det står säkert stadigt, men är det tillverkat av träd som
avverkats på ett hållbart sätt? FSC-märkningen hittar du på möbler och på en mängd
andra produkter som framställts med hänsyn till skogens fortlevnad. WWF var med
och startade Forest Stewardship Council som både värnar om skogen och om de
människor som är beroende av vad den kan ge. Sätt dig i köket och läs mer på wwf.se

Virunga National Park, Democratic Republic of Congo. © Kate Holt / WWF-UK

Hjälp oss rädda
köksmöblerna
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Fem år har passerat sedan Redhawks startade
ett damlag igen. Nu är Amanda Andersson, 22 år,
redo att jaga en plats i SDHL.

DEN HÄR SÄSONGEN
VILL AMANDA GÅ HELA VÄGEN
Under fjolårssäsongen var det nära. För första gången sedan klubben
startade ett damlag kvalade Redhawks till SDHL. Det räckte inte hela vägen,
Göteborg drog det längsta strået i den direkt avgörande matchen. Att det
var så nära är något som sporrat Amanda Andersson, 22 år, och hennes
lagkamrater extra inför den stundande seriestarten.
– Där och då var det självklart tungt, att vi missade
avancemanget när vi var så nära. Samtidigt visade
vi hur nära vi är SDHL-lagen och det har gett oss ett
extra driv inför den kommande säsongen. Nu vill vi
gå hela vägen och ta en plats i högsta serien, säger
Amanda Andersson.
DET VAR HENNES PAPPA, MIKAEL ANDERSSON, som

tog med sina barn på hockeymatcherna. På den
tiden var det inte många tjejer som spelade hockey. Istället för att spela i renodlade tjejlag var det
spel med killar som gällde. I Amandas fall var hon
endast fem år när hon för första gången fick spela
med sin brors lag. Spelet med killarna utvecklade
henne snabbt och vid 12-års ålder valde hon bort
fotbollen och handbollen till förmån för hockey.
NU ÄR AMANDA INNE PÅ SIN FEMTE SÄSONGEN i Redhawks, där hon var med under uppstarten av damhockeyn. Tjejhockeyn har utvecklats mycket under

de senaste åren. Till den här säsongen har den nya
tränarduon, Calle Wendt och Calle Olofsson, höjt
nivån ytterligare.
– Tränarna är unga, men de har kommit in med
lite nya tankar och har tillfört mer energi till gruppen. Vi har höjt nivån på spelet, där vi framför allt
spelar i ett högre tempo. Dessutom har vi tjejer som
verkligen vill spela och det är det vi ska vara, ett
spelande lag. Jag tycker också att vi är mer peppade idag. Det är något som framför allt märks på träningen, säger Amanda och tillägger att tjejerna tränar fyra dagar i veckan.
SKILLNADEN MELLAN TJEJ- OCH KILLHOCKEY ÄR att

killarna är starkare och snabbare. Dessutom har
killarna fördelen att de spelar varje dag och kan
fokusera på hockeyn till 100 procent, medan tjejerna arbetar med andra yrken vid sidan om rinken.
Amanda jobbar till exempel som elektriker.

En annan stor skillnad är regeln, att tjejer inte får
tacklas på sina matcher, något Amanda tycker är
också trist.
– Hade man släppt på tacklingar hade spelet blivit snabbare och avblåsningarna färre. Matcherna
tenderar att bli tråkigare när domarna blåser av
hela tiden. Dessutom tror jag att intresset för damhockeyn hade varit större om vi fick lov att tacklas.
Det är ju en fysisk sport med mycket fart i, säger
Amanda.
EN VIKTIG NYCKEL FÖR ATT LAGET ska kunna nå sin

målsättning för säsongen är sammanhållningen.
För två år sedan anslöt ett flertal nyförvärv och
under de säsonger som passerat sedan dess har
gruppen blivit tightare för var dag som passerat.
Nu gnuggar tjejerna på de sista träningarna innan
det är dags för premiär i DamEttan Södra under den
första helgen i oktober.
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Mitsubishi Eclipse Cross
Automat

/Nu pris från 239 900 kr

Med Mitsubishi Eclipse Cross tar du dig ut från stadens brus till skogens tystnad, från trånga gator
till vidsträckta landskap – med Mitsubishis fyrhjulsdrift som tillval, ett högt och bekvämt insteg
kör du längre, säkrare och smidigare. Välkommen på en provkörning hos din Mitsubishi-handlare.
Bränsleförbrukning blandad körning: WLTP 7,8-8,5 l/100 km. CO blandad körning 177-192 g/km.
2

MITSUBISHI CENTER MALMÖ
AGNESFRIDSVÄGEN 129, MALMÖ
ÖPPETTIDER MÅN-FRE 08-18, LÖR-SÖN 11-15

En nyhet som gör många elektriska!
Omgående leverans av IONIQ Electric och KONA Electric

IONIQ Electric
Pris
från

389 900 kr

Privatleasingserbjudande:
Just nu från 3 495 kr/mån*
inkl. assistans och service!

KONA Electric

Long Range Performance (64 kWh)
Pris
från

424 900 kr

Nu med längre räckvidd och
möjlighet för dragkrok

Våra populära elbilar finns nu för omgående leverans och med längre räckvidd!
Den sofistikerade IONIQ electric och den moderna KONA electric är båda dynamiska elbilar med generösa
utrymmen, som både respekterar miljön och har lång räckvidd. Uppdaterade IONIQ electric har en räckvidd upp
till 311 km och med KONA electric, som är Europas första e-SUV, kommer du hela 484 km på en laddning! Båda har
en klimatbonus på 60 000 kr. De har givetvis också alla tekniska säkerhetslösningar som en modern elbil ska ha.
Välkommen att provköra IONIQ electric och KONA electric.

IONIQ electric: 138 Wh/km, CO2 0 g/km (WLTP).
KONA electric: 147 Wh/km, CO2 0 g/km (WLTP).
Bilarna på bilden är extrautrustade. Pris exkl. metalliclack inkl.
moms. Vi reserverar oss för prisändringar och ev. tryckfel.
Klimatbonus beslutas och utbetalas av Skatteverket.
*Kampanjpris, gäller t.o.m. 30/11 2020. Privatleasing gäller 36
mån, månadskostnader inkl. moms exkl. uppläggnings- och
aviavgift. Rörlig ränta. Max körsträcka 1 000 mil/år, övermil
debiteras. Service ingår under avtalstiden max 4 500 mil.
Sedvanlig kreditprövning sker. Klimatbonus är inräknad i
månadskostnaden.

Hyundai Center Malmö AB

Hyundai Malmö
Agnesfridsvägen 129, 213 75 Malmö
Tlf. 040-55 26 40, info@mmcmalmo.se

Öppettider
Mån-fre: 09.00 – 18.00
Lör:
11.00 – 15.00
11.00 – 15.00
Sön:

