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D SOM I DECEMBER OCH DERBYDAX!
Ja vi fortsätter som sagt på den inslagna vägen som förbundet tyckte var en
bra spelordning – våra skånska derbyn
i december! Jag hoppas såklart på att vi
fortsätter på vår inslagna väg med vinster
i dessa derbyn. Vi är nu uppe i tio matcher
i rad utan förlust och spelat sitter mer och
mer, spelare och tränare förstår varandra
bättre och bättre för varje match. Det finns
en trygghet på plan och i truppen som bådar gott för framtiden. Enda orsomolnet är
att Helge fortfarande är skadad och ser ut
vara några matcher till men just nu finns
det ingen anledning att skynda på hans
läkeprocess då vi alla vet att det är först i
maj som SM-guldet delas ut.
Efter en stabil seger mot Helsingborg i torsdags är det
dax för en ny högintressant match, denna gången mot
Ystad IF.
Ystad som började säsongen fanstatiskt bra men som
uppenbarligen tyckte det gick för bra då de valde att
gå ut med att de inte avsåg att förlänga med Jerry
Hallbäck utan har valt att ersätta honom from nästa
säsong med Oscar Carlén, efter det så har Ystad inte
riktig kommit upp i den nivån de hade i början av
säsongen. De har med andra ord gjord en omvänd
resa/utveckling jämfört med vår resa. Vår resa så här
långt har ju varit väldigt spännande och intressant där många av oss har fått gråa hår,
extra rynkor och till och med
slitet sitt hår i frustation...

Jag kan säga att jag har precis som många av er
andra haft mina funderingar, samtidigt har jag förmånen att kunna prata med killarna, både spelare som
ledare och den dialogen vi haft och har gör mig helt
övertygad om att vi som förening är på helt rätt väg.
Vi har som en uttalad plan att vi skall arbeta med våra
egna talanger både på tjej och på herr sidan och skapa
de bästa förutsättningar som finns för att vi skall fostra
bra handbollspelare och samhällsmedborgare. Ett led
i detta var att ha en chefstränare, Ljubomir Vranjes,
som också engegerar sig i föreningens utveckling och

“...DÄR MÅNGA AV OSS HAR FÅTT
GRÅA HÅR, EXTRA RYNKOR OCH
TILL OCH MED SLITET SITT HÅR...”
inte enbart på 18-19 herrspelare. Ljubo redan haft ett
antal träningar med vår talangfull P-03 lag för att förbereda dem för seniorspel from nästa år, han har även
hjälpt Mattias Johansson att träna vårt damlag för att
med sin erfarenhet och kompetens skapa en orange
tråd i hur våra spelare skall uppträda och komma så
väl förberedda till nästa träning och match. Så planen
som vi som förening lagt och som Ljubo tillsammans
med sitt team brytit ner går enligt plan...även om det
varit någon ”vägbula” på vägen så är vi på en spännande resa.

organisation, idag har vi över 720 aktiva ungdomar
som bedriver handboll från 2-6 gånger i veckan. Detta
hade såklart inte varit möjligt om inte ni som föräldrar,
morföräldrar, släktingar, vänner och frivilliga lagt ner
er tid helt idellt i vårt kära IFK Kristianstad.
Jag vill också slå ett extra slag för vår bingoverksamhet
som vi startade på prov i september i år och som fallit
väl ut, vi är många som samlas i våra härliga arena på
måndagkvällarna och träffas, fikar, löser ”världsproblem” mm och spelar några brickor bingo – vi börjar
igen efter helgerna den 13 Jan under ledning av vår
fantastiska bingo general Kenneth Hallberg.
Jag tycker verkligen vi uppfyller det som IFK står för
”Ihärdighet, Färdighet,Kraft och Kamratskap” dessa
fyra värdeord representera varav en de fyra uddarna
vi har i vår klubbstjärna.
Så från botten av mitt orange hjärta vill jag önska Er
alla från oss alla, En riktigt God Jul och Gott Nytt År!

”DET ÄR VI SOM ÄR IFK”
Anders Chrintz
Ordförande IFK Kristianstad

Som avslutning vill jag tacka precis alla som gör
det möjligt att vi som förening är där vi är, en elitföreing som också står för bredd och mångfald. Vi är
den enda elitföreningen i Kristianstad kommun som
har både tjejer och killar i samma

infab.nu
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Vi jobbar bara med de bästa
färgleverantörerna:
BILJETTER
Förköp på ICA Maxi Kristianstad och COOP City Kristianstad.
Du kan också köpa biljett på: ifkkristianstad.ebiljett.nu.
Arenan och biljettkassan öppnar 2 timmar före avkast. Kom i tid!

HITTA HIT
Besöksadress: Kristianstad Arena,Västra Storgatan 69, 291 54
Kristianstad

FÄRG • TAPET • GRILL • SOLSKYDD
Öppettider Wallgårds Proffs: 06.30-16.30

Wallgårds

Ord. öppettider:
Månd - Fred 09-18,
Lörd 10-14, Sönd Stängt

Mäster Bongg. 4,
Kristianstad. 044-781 89 00,
www.wallgards.se

Wallgardsfarg

Med bil, via E22:an tag avfart 39, när du kommer till rondellen tag avfarten
mot Arenaområde. Så ligger Arenan på er högra sida efter ca 300 m.
Med buss linje 84 kan du åka stadsbuss till IFK Kristianstads
hemmamatcher i Handbollsligan. I Kristianstad består 84:an av både
stads- och regionbussar. Bussarna anländer till Arenan c:a 45 minuter
före matchstart och avgår 10 minuter efter slutsignal. Bussen skyltas
”84 Kristianstad Arena”.

I PAUSEN UPPTRÄDER JONAS DE LA MOTTE MED ”EN HYLLNING TILL FILMHITS”
MATCHENS VÄRD

MATCHENS BOLL
Åk buss till IFK Kristianstads
hemmamatcher på Arenan
Sök din resa i Reseplaneraren på
skanetrafiken.se eller i appen. Eller
ring kundtjänst på 0771-77 77 77.

Trevlig resa!

se;

Resenkeltmedvåraap par

Skånetrafiken

PLANLOTTSVÄRD

IFK’S PUBLIKPARTNER INFAB PRESENTERAR VIMMELBILDERNA
Foto: Mentor Selaci, Studio11 & Bildbyrån, Hässleholm.

fb.com/ifkkristianstad

Vi utför daglig
distribution
i södra Sverige.
Distribution, Transporter,
Lastbilskran, Lager, Kylbilar
Idag är vi 31 anställda som
gärna hjälper dig.

Industrigatan 41, 044-126070. Citybudet.se

ifk1899

@ifkkristianstad

Foto: Bildbyrån, Hässleholm.

Men å andra sidan håller ju killarna idag en helt
annan nivå rent idrottsligt än vad vi gjorde. Jag berättade för Kagan en fantastisk historia jag fått höra från
en kompis, som spelade handboll i något franskt lag på
nittiotalet:
Spelarna stod med sin tränare på planen för några sista
ord innan avkast för andra halvlek, när de plötsligt
insåg att lagets stora stjärna inte var närvarande. Efter
att ha konstaterat att han inte hade stannat i omklädningsrummet, fick någon syn på honom i arenans bar
(!) där han stod tillsammans med sponsorernas fruar,
drack rosévin och rökte…
Kagan blev inte jätteimponerad. – Det finns en massa
sådana där ”skrönor”, förklarade han. På 70-talet åkte
ju våra IFK-spelare tåg till bortamatcherna och drack
på tåget – innan matcherna! Jag tog en stund på mig för
att smälta denna information och sedan gick vi över till
att prata om julresor med buss, Kagan och jag…

SPONSORFRUAR OCH ROSÉVIN
Min pappa, som var väldigt mycket ingenjör, sa alltid ”Allt var roligare förr. Ju förr
desto bättre”. Det där var väl menat att vara
skojigt, tror jag, men jag tyckte bara att det
var larvigt. Tills jag för några dagar sedan
läste Kristianstadsbladets intervju med
Roger ”Kagan” Börjesson i samband med
sportredaktionens adventskalender.
I denna lucköppning utgjuter sig nämligen Kagan om
hur mycket roligare det var att spela handboll under
hans tid. Nuförtiden, menade han, ska det vara så väldigt professionellt och det gäller ju i och för sig alla

sporter. I början av 2000-talet var det ingen som sa
något om laget var ute och festade till litet grand några
dagar innan en match.
Jag ringde givetvis omedelbart upp Kagan för ytterligare information:
– Ja, för att inte tala om efter matcherna! Kagan lät
riktigt exalterad. – Min farsa körde ju spelarbussen
och det var inte alls ovanligt att han tvärnitade bussen
precis utanför ingången till det som då hette Rabarber
(nuvarande O’Leary’s) efter våra bortamatcher. Och
så drog hela laget in där för att festa – rejält.
– Nu är allt så rumsrent och PK hela tiden, suckade
Kagan efter detta synnerligen spännande avslöjande.

#JAGÄRORANGE

Vissa dagar är mer fyllda av IFK än andra och just den
här dagen var en sådan. För precis när jag hade pratat
klart med Kagan ringde telefonen och vem hör jag i
andra änden om inte en kvittrande glad och upprymd
Henrik Fröberg! Efter att ha fått ta igen sig under helgen – det har varit väldigt mycket aktiviteter för stackars Henrik de senaste veckorna – lät han nu lika pigg
som vanligt.
Jag berättade för honom om Kagans intressanta avslöjanden, vilket gjorde Henrik tyst några sekunder. Förmodligen för att han skulle kunna smälta det jag sagt.
– Alltså, sa Henrik till sist och suckade djupt, det är
faktiskt riktigt trist att det inte är så där länge. För då hade
till och med jag kunnat tänka mig att spela handboll.

Åsa Scharin
Handbollskännare och sportfanatiker

Foto: Bildbyrån, Hässleholm.
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OM FEM I LAGET
Jihed Jaballah: Stor och snäll
nallebjörn
Simon Birkelfeldt: Trevlig och förvirrad
dansk med förkärlek till aktier
Valter Chrintz: Snapchat-kung och
allmänt förvirrad
Alfred Ehn: Börshaj och potentiell
underklädesmodell (skrattar)
Ludvig Jurmala Åström: Tankspridd
och för snäll för sitt eget bästa

NYFIKEN PÅ HELGE FREIMAN
Om hösten i perioder varit tung för alla
med brandgula hjärtan är det ingenting
mot hur den måste ha varit för Helge Freiman. Utöver samma kämpiga inledning på
säsongen som övriga i laget fick han nyligen veta att hans kontrakt med IFK Kristianstad inte förlängs efter sommaren – och
som om det inte var nog åkte han på en ny
ljumskskada för ett par veckor sedan. Trots
alla motgångar var emellertid det en positiv
mittnia som mötte mig i Kristianstad Arena
i förra veckan.
– Visst är det en tuff period just nu men jag gläds åt
att vi äntligen visar vilket bra lag vi är. För egen del
var det surt att bli skadad precis när det började gå
bra igen – inte minst eftersom jag ju söker en ny klubb
– men får jag bara vara frisk så ska det nog lösa sig,
säger Helge med ett leende.
Hur ser du på framtiden då? Senast vi träffades var
du sugen på ett nytt utlandsäventyr.
– Det är jag fortfarande. Jag vill gärna uppleva ett annat land, språk och kultur innan handbollskarriären
är över men om det blir till sommaren eller senare
återstår att se. Det måste dock vara i en klubb som
kan erbjuda handboll på en viss nivå och då menar jag
inte Barcelona men en klubb i ett lands högsta serie.
Jag har spelat nästan hela mitt liv i Sverige och det
år jag tillbringade i Tyskland var av olika anledningar
inte roligt. Jag känner att jag fortfarande har mer att
ge och vill gärna visa det i en annan liga.
– Dessutom tycker jag – även om hösten som sagt har
varit tung för oss alla – att jag faktiskt har utvecklats
som handbollsspelare sedan ”Ljubo” [Ljubomir Vranjes] och Björn [Sätherström] tog över. Mitt rörelsemönster som mittnia har blivit bättre, jag har blivit ett
större hot själv och jag rör mig bättre utan boll. Och
det hänger ihop med hur tränarna ser på handboll och
vad de vill få ut av spelet.
Har du även börjat tänka på livet efter handbollen?
– Jag har faktiskt börjat plugga lite, säger Helge och
skrattar. Inte så att jag vet vad jag vill bli men jag har
åtminstone insett att jag vill ha något att falla tillbaka

på den dagen handbollskarriären är över. Nu läser jag
en distanskurs om marknad och organisation vid Uppsala universitet som varit tuff men väldigt stimulerande.
Jag ångrar faktiskt att jag inte började plugga tidigare!
– Egentligen är distansstudier inte det optimala för
mig, jag föredrar att träffa människor och ta del av
varandras tankar och erfarenheter. Av praktiska skäl
får det dock bli en distanskurs till nästa termin men
exakt vad det blir för kurs vet jag inte… jag kommer
nämligen inte ihåg vad jag har sökt, berättar han och
skrattar högt.
Har det varit skönt att tänka på något annat än
handbollen?
– Ja, det har det faktiskt. Det blir oerhört mycket
handboll, inte minst för mig som gärna kollar på
andra ligor och Champions League på tv:n. Det optimala hade varit att plugga på plats och träffa ”vanliga”
studenter som inte alls är intresserade av sporten, för
att få distans till handbollen och få andra infallsvinklar.
Jag tror att det är nyttigt, inte minst under perioder av
skador som jag råkat ut för.
Det kan inte bli aktuellt att bli tränare eller ledare då?
– Nej, det tror jag inte, det har faktiskt aldrig lockat.
Men det finns andra roller runt ett handbollseller idrottslag som kan vara intressanta. Jag är väldigt sportintresserad och är gärna knuten till ett lag
även efter handbollskarriären. Det är något visst med
laganda, gemenskap och den spänning och ibland sorg
som finns så tajt knuten till lagidrott – men dit är det
förhoppningsvis många år än, säger Helge och skrattar
igen.

FEM GOLFBANOR
Åhus: Riktigt fin, inte minst med tanke
på prisklass
Araslöv: Min hemmabana där jag
vann IFK-mästerskapen och blev
intern mästare (skrattar)
Eskilstuna: De har världens bästa
klubbchef
Golfstar Kungsängen
Burvik

Har du någon favoritspelare?
– Det går inte att komma ifrån LeBron James, en av
basketens störste genom alla tider.
Favoritspelare inom handbollen då?
– Som mittnia är det svårt att inte imponeras av Andy
Schmid i Rhein-Neckar Löwen. Han är en av de bästa
spelarna i världen. Han har samarbetet, han är kvick
och han har ett bra skott. Han har allt man vill se hos
en riktigt bra mittnia.
Vad är det roligaste med att vara mittnia?
– Det är att sätta andra i läge efter att ha gjort en
korrekt analys av motståndarnas svagheter och när
inövade varianter leder till mål. Och att vinna SM-guld!
Det ska vi göra även denna säsong, avslutar Helge
Freiman vårt samtal och låter oerhört bestämd.
Foto: Bildbyrån, Hässleholm.

Vad är det för sporter du brinner för utöver handbollen?
– När jag var yngre och själv spelade var fotboll den
stora sporten. Numera är jag visserligen intresserad –
jag håller på Arsenal, berättar Helge och skakar på
huvudet – men de sporter jag följer mest är basket och
ishockey…
NBA och NHL?
– Exakt. Det är många i vårt lag som är intresserade
och det blir därför ett naturligt samtalsämne. Det är
något visst med NBA, med stjärnorna, personligheterna
och den show man bjuds på. Trots det är spelarna
otroliga atleter och det imponerar.

Björn Melin
Frilansskribent
@bokstavstrogen

SPELARTRUPP 2019/2020

1

– 1990-10-16 – IFK Ystad HK –

6

– 1995-06-14 – IK Lågan –

14

– 1994-02-01 – Sannadal SK –

23

– 1991-01-22 – Århus Håndbold –

26

– 2000-04-26 – Åhus Handboll –

37

– 2001-04-03 – Näsby Handboll –

8

– 2013-11-16 – –IFK
– Kristianstad –

LEO LARSSON

PHILIP HENNINGSSON

VIKTOR HALLÉN

SIMON BIRKEFELDT

VALTER CHRINTZ

ZORAN BOZIC

KRUTIS

Foto: Kimme Persson, Studio 11

MV

4

– 1992-07-29 – Lysekils HK –

V9

13

– 1990-05-13 – FH Hafnarfjordur –

M9

21

– 1994-10-22 – Lidköpings HK –

TEITUR EINARSSON

H9

25

ANTON HALÉN

H6

35

– 2000-11-30 – Åhus Handboll –

V9

69

– 1989-07-29 –– Selka
Eskisehir –
–

MV

16

– 1983-09-30 – Sävehof IF–

V9

9

– 1998-12-05 – RK Celje –

V6

17

– 1992-02-26 – Lidingö SK –

H9

24

– 1998-09-23 – Selfoss –

H6

30

– 1990-11-28 – Sollefteå HK –

M9

39

– 2000-06-20 – IFK Kristianstad –

M

A

RICHARD KAPPELIN

GREGOR OCVIRK

HELGE FREIMAN

WILLIAM BENGTSSON

B

LJUBOMIR VRANJES

ADAM NYFJÄLL

M6

ÓLAFUR GUÐMUNDSSON

V9

ALFRED EHN

V6

LUDVIG JURMALA ÅSTRÖM
– 1999-12-29 – HK Tyrold –

EVON MOHLIN

JIHED JABALLAH

M6

V9

M6

BJÖRN SÄTHERSTRÖM

STEFAN LJUNGLÖF

INGEMAR GANNBY

PATRICK SIGSJÖ

VICKIE PEOLIN

MARKUS WALDEN

JONAS CARLSTRÖM

JOHAN EKENGREN

– Materialförvaltare –

– Massör –

– Sjukgymnast –

– Kostrådgivare –

– Läkare –

– Fystränare –

– Idrottspsykolog –

ÄNTLIGEN. NU ÄR DEN HÄR!

IFK-SKJORTAN 2020
Designad av Cenino och Ekbergs tillsammans med IFK Kristianstad.
Skuren och uppsydd av Stenströms exklusivt för alla IFK-fans i Kristianstad.
Skjortan finns i storlekarna S/38-XXXL/48 i både Slim Line och Fitted Body.
Denna unika skjorta kostar 1.299 kr. Om du har en matchbiljett,

999:-

ett säsongskort eller Bladets Lustkort får du köpa den för endast 999 kr.

OR D PR IS
1.2 99 :-

@ceninodonnakristianstad

@ekbergsmanwomanhome

CENINO V. STORGATAN 24-26. EKBERGS MAN V. STORGATAN 41 LILLA TORG. MÅN–FRE 10–18. LÖR 10–16. SÖN 12–16.

SVERIGES HÄFTIGASTE HANDBOLLSKLUBB

SUPPORTERSHOPEN

– Exklusiv
–
JULTRÖ
JA

4
9
:
- Begränsa9
t
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Sveriges häftigaste handbollsklubb
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LAGUPPSTÄLLNINGAR
Nr.

Spelare

Mål Halvlek 1

Mål Halvlek 2

IFK KRISTIANSTAD

YSTADS IF HF

Nr.

Spelare

1. Leo Larsson

1.

12. Rene Ingram

16. Erik Hvenfeldt

16. Richard Kappelin

2. Ludvig Hallbäck

3. Hugo Svensson

4. Herman Hugosson

4. Adam Nyfjell

5. Kim Andersson

6. Philip Henningsson

6. Jakob Nygren

Anders Persson

8. Hampus Andersson

9. Gregor Ocvirk

T R Ä N A R E:

13. Olafur Gudmundsson

Ljubomir Vranjes

T R Ä N A R E:

A S S . T R Ä N A R E:

Jerry Hallbäck

Björn Sätherström

17. Helge Freiman

A S S . T R Ä N A R E:

M A T ER I A LFÖ R V A L T A R E:

Oscar Carlén

14. Filip Pettersson

21. Alfred Ehn

Stefan Ljunglöf

M Å L V A K T S T R Ä N A R E:

15. Alexander Borgstedt

23. Simon Birkefeldt

SJUKGYMNAST:

Mattias Andersson

Patrik Sigsjö

LA G L ED A R E:

MASSÖR:

14. Viktor Hallén

24. Teitur Einarsson
25. Ludvig Jurmala Åström

Ingemar Gannby

Bo Nilsson
Jörgen Rydberg

26. Valter Chrintz

LÄ K A R E:

FY S T R Ä N A R E:

30. Anton Halen
35. Evon Mohlin

Markus Waldén

Philip Åkesson

FY S T R Ä N A R E:

SJUKGYMNAST:

Jonas Carlström

37. Zoran Bozic

Mål Halvlek 1 Mål Halvlek 2

10. Mario Lipovac
13. Lasse Balstad

17. Johan Dahlin
19. Henrik Knudsen
22. Jim Andersson
28. Jonathan Svensson
33. Dalibor Doder

Jesper Lindgren

K O S T R Å D G I V A R E:

Vickie Peolin

39. William Bengtsson

M EN T A L C O A C H :

69. Jihed Jaballah

Johan Ekengren

DOMARE Michael Johansson & Markus Winberg

DELEGAT Peter Olsson

FUNKTIONÄRER Julia Isberg & Lars Brorsson

#JAGÄRORANGE

VÅRT GULDLAG
Vi är en reklambyrå som skapar kreativ kommunikation och skräddarsydda hemsidor.
Hur kan vi hjälpa ert företag?

Markus

Amanda

Johan

Jimmy

www.klevland.se

SPELPROGRAM & RESULTAT
Tisdag

2019-09-03 19:00

IFK Kristianstad

Lugi HF

31-24

Fredag

2019-09-06 18:45

IFK Kristianstad

Ystads IF HF

25-23

GOG

24-33

Söndag 2019-09-15

17:00

IFK Kristianstad

Onsdag 2019-09-18

17:00

C.S. Dinamo Bucuresti

IFK Kristianstad

28-25

Lördag

19:00

HK Varberg

IFK Kristianstad

28-36

Torsdag 2019-09-26 19:00

IFK Kristianstad

HK Malmö

20-30

Söndag 2019-09-29 17:30

Orlen Wisla Plock

IFK Kristianstad

36-29

IFK Ystad HK

25-24

IFK Kristianstad

28-26

2019-09-21

Onsdag 2019-10-02

19:00

IFK Kristianstad

Måndag 2019-10-07

19:00

Önnereds HK

Torsdag 2019-10-10

19:00

IFK Kristianstad

Kadetten Schaffhausen

24-24

Tisdag

2019-10-15

18:30

IFK Kristianstad

IFK Skövde HK

18-23

Lördag

2019-10-19

18:00

IFK Kristianstad

Chekhovskie medvedi

36-28

Onsdag 2019-10-30

19:00

IFK Kristianstad

IF Hallby

26-17

Lördag

2019-11-02

16:00

Chekhovskie medvedi

IFK Kristianstad

37-26

Tisdag

2019-11-05

19:00

Alingsås

IFK Kristianstad

29-28

Söndag 2019-11-10

15:10

GOG

IFK Kristianstad

37-37

Onsdag 2019-11-13

19:00

IFK Kristianstad

C.S. Dinamo Bucuresti

29-29

Söndag 2019-11-17

15:00

Redbergslid IK

IFK Kristianstad

22-39

Onsdag 2019-11-20

19:00

IFK Kristianstad

HK Varberg

31-23

Söndag 2019-11-24

19:00 Kadetten Schaffhausen

IFK Kristianstad

26-29

Onsdag 2019-11-27

19:00

IFK Kristianstad

Orlen Wisla Plock

24-20

Söndag 2019-12-01

14:15

Lugi HF

IFK Kristianstad

28-32

Onsdag 2019-12-04

19:00

IFK Kristianstad

IFK Ystad HK

25-20

Måndag 2019-12-09

19:00

HK Malmö

IFK Kristianstad

18-22

Torsdag 2019-12-12

19:00

IFK Kristianstad

OV Helsingborg HK

29-25

Måndag 2019-12-16

19:00

IFK Kristianstad

Ystads IF HF

Fredag

2019-12-20

19:30

Ystads IF HF

IFK Kristianstad

Torsdag 2019-12-26

16:00

OV Helsingborg

IFK Kristianstad

Torsdag 2020-01-30 19:00

HK Malmö

IFK Kristianstad

Lördag

2020-02-01 15:00

IFK Ystad

IFK Kristianstad

Onsdag 2020-02-05 19:00

IFK Kristianstad

Lugi HF

Tisdag

2020-02-11

19:00

HK Varberg

IFK Kristianstad

Fredag

2020-02-14 19:00

Eskilstuna GUIF

IFK Kristianstad

Onsdag 2020-02-19 19:00

IFK Kristianstad

Redbergslids IK

Torsdag 2020-02-27 19:00

IFK Kristianstad

Eskilstuna GUIF

Måndag 2020-03-02 19:00

IFK Kristianstad

Alingsås HK

Torsdag 2020-03-05 19:00

IF Hallby HK

IFK Kristianstad

Tisdag

2020-03-10 19:00

IFK Kristianstad

Sävehof IK

Fredag

2020-03-13 19:00

IFK Kristianstad

Önnereds HK

Tisdag

2020-03-17 19:00

IFK Skövde HK

TABELL
1.

IFK Kristianstad

Skanna QR-koden med din
smartphone för tabell och
kommande matcher m.m.

Uppdaterad: 13 december 2019

044-780 75 20 • kundservice@c4energi.se.

TABELL

SP

V

O

F

+/-

P

+/-

Alingsås HK

18

15

0

3

522 - 447

30

75
58

2.

HK Malmö

18

13

1

4

493 - 435

27

3.

Ystads IF HF

18

12

0

6

526 - 462

24

64

4.

IFK Kristianstad

16

12

0

4

437 - 382

24

55

5.

IFK Skövde HK

18

11

1

6

491 - 450

23

41

6.

IK Sävehof

17

8

4

5

465 - 461

20

4

7.

IFK Ystad HK

17

9

0

8

438 - 425

18

13

8.

Lugi HF

18

9

0

9

480 - 477

18

3

9.

Redbergslids IK

18

8

2

8

478 - 496

18

-18

10.

Önnereds HK

17

5

0

12

442 - 474

10

-32

11.

OV Helsingborg HK

18

5

0

13

464 - 512

10

-48

12.

IF Hallby HK

17

4

1

12

435 - 493

9

-58

13.

Eskilstuna Guif IF

17

3

3

11

434 - 496

9

-62

14.

HK Varberg

17

2

0

15

401 - 496

4

-95

Stolt sponsor till handbollen i Skåne
& Svenska handbollslandslagen.
Som kund i Sparbanken Skåne är du med och utvecklar samhället,
förverkligar idéer och hjälper människor att växa. Genom att låta
delar av vårt överskott gå tillbaka till idrott, kultur, utbildning
och näringsliv bidrar vi till att skapa framtidstro där du bor.
Välkommen till Sparbanken Skåne.

#JAGÄRORANGE

VI HÅLLER PÅ IFK

STÖDDIN
FÖRENING!
Dubbel nytta – bonus till alla!
Som medlem i Club INTERSPORT samlar du inte bara
bonus till dig själv, utan stöttar även din förening genom
dina köp hos oss. Din förening får bonus på allt du köper!
Vill du veta mer? Kontakta din lokala
INTERSPORT-butik eller gå in på intersport.se

Det är vi som digitaliserar Kristianstad.

atea.se/kristianstad

#JAGÄRORANGE

M E D VÄN N E R

VINN
10.000 KR

LYSSNA KL 07

SELMA ÄR EN GOD KAMRAT

Det är dags att utse säsongens andra God
Kamrat. Denna gång föll valet på en tjej som
spelar i vårt F08- gäng och heter Selma
Andersson.
Jag pratar med Selma mitt i handbollspasset i österängsskolans gympasal. Det är torsdag kväll och hallen är full av energi av drygt 30 handbollstjejer och
en stor supporterskara i form av engagerade föräldrar.

Selma berättar att hon började spelar handboll när
hon var 7 år och att hennes mål är att bli handbollsproffs. På frågan om vad som är det bästa med handboll svarar hon:
” Att få vara med kompisarna, spela cuper och få lära
sig nya saker.”
Vad är det bästa med just ert lag?
”Vi har en så bra stämning, tränar hårt och skrattar
tillsammans”

SELMA ANDERSSON

Varför tror du att laget ser dig som en God Kamrat?
” Jag försöker alltid peppa mina lagkamrater både på
planen och utanför”

Vad gör du utanför handbollen:
Är med kompisar och familjen

Selmas tränare om deras goda kamrat:
Vi har ett lag med väldigt många goda kamrater men
Selma är ett föredöme och tar hand om dem som har
det lite tufft oavsett om det är på plan, efter eller när
vi är iväg på cuper.
God Kamrat är ett projekt som IFK Kristianstad
har tillsammans med Länsförsäkringar Göinge
Kristianstad för att lyfta fram kamratskap och goda
föredömen i föreningen.

Favoritmat: Spaghetti och köttfärssås
Favoritposition: mitt 6:a i försvar och höger
9:a i anfall
Favoritspelare: Valter Chrintz

Adam Tell
Kommersiell Chef IFK Kristianstad

Favoritlag: IFK Kristianstad

SVERIGES HÄFTIGASTE HANDBOLLSKLUBB
HUVUDPARTNERS 2019/2020
DIAMANTKAMRATER

GULDKAMRATER

SILVERKAMRATER

IFK + MAXI = SANT #stoltsponsor

M
A
L
K
E
R
BLADET DIREKT I
MOBILEN!
blad till mobilen?
Visste du att du enkelt kan ladda ner ditt reklam
esan, lunchrasten eller
bussr
under
Bläddra bland smakfulla erbjudanden
att det är ett smidigare
m
Föruto
är.
än
du
i badrummet. Ja, när du vill, var
uktion. Ta ett
rsprod
pappe
vår
a
minsk
att
till
alternativ bidrar du även
nu!
t
blade
reklam
ner
tanka
steg i rätt riktning och

Så här tankar du ner
vårt reklamblad:
Surfa in på maxikristianstad.se

Klicka på veckans reklamblad

GILLA OSS PÅ FACEBOOK
- MAXI ICA Stormarknad Kristianstad
ELLER FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM
- icamaxikristianstad
För nyheter i hyllan, roliga tävlingar,
event & happenings.

Lägg till på hemskärmen

För Android: Klicka på de tre små prickarna.
För Iphone: Välj ”ladda ner och lägg till på
hemskärmen-symbolen”

Voila, nu kan du enkelt ta del av alla strålande
erbjudanden direkt i mobilen. Och du,
g.
erbjudanden uppdateras av sig själv varje månda
Frågor? Kontakta oss i butiken.

öppet alla dagar 07-22

