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GÖTEBORG X2
Göteborg x2 är det som gäller för oss de
närmaste dagarna Idag hälsar vi Redbergslid välkomna till arenan för att till helgen
bege oss upp till Partille och möta Sävehof. Ett intensivt matchande är att vänta
framöver och det är verkligen nu trupperna
testas och positionerna för slutracet i ligan
blir mer och mer påtaglig.

är med på bänken idag. Elliot är precis som sin bror
(honom kommer vi ihåg) en skytt.

i stort sett bara ungdomar har fått ny fart och vänt en
liten negativ trend och befinner sig nu på säker mark
i division 1.

“NI SÅG 2 HÄFTIGA PRESTATIONER I
FÖRRA VECKAN AV ALBIN SELIN OCH
HUGO SVENSSON SOM HOPPADE...”

Dagens motståndare andas ungdomlig entusiasm.
Det är en lurig motståndare med en minst sagt lurig
motståndarcoach Jasmin Zuta. Redbergslid, det gamla storlaget har på bara några år byggt upp en stabil
grund att stå på. De har idag en välfungerande ungdomsverksamhet och det var något som saknades när
de hade sin storhetstid. Det speglar sig också i deras
trupp. Många unga killar varvat med en del
rutin. Kan ju nämna en Elliot Stenmalm, född 02 som troligtvis

Hur går det för våra ungdomar? Ni såg 2 häftiga
prestationer i förra veckan av Albin Selin och Hugo
Svensson som hoppade in och spelade helt respektlöst
i bortamatchen mot Guif och lyckades även komma
med i målprotokollet ett par gånger. Alla våra pojkoch juniorlag blev klara för steg 4 precis i USM. Vill
ni kika in ett USM steg så boka in helgen 21-22 mars i
arenan, då pojkar 03 spelar sitt steg 4 på hemmaplan.
Det kommer bli en härlig inramning då de 8 bästa lagen ska tävlas fram för 16 åringar. Våra damer med

Om ungdomarna får chansen ikväll återstår att se.
Oavsett är så är det 2 poäng som gäller om vi vill ha
häng på den absoluta toppen, en position vi kämpar
för att nå. Det pratas mycket om 7-6 spel i handbollssverige och en del lag har provat på detta men ingen
i handbollsligan kan prata om 8-6 spel. Det är nu vi
ska visa att vår åttonde spelaren kan kliva in och lyfta
laget till förstaplatsen i serien.

Marcus Kjellman
Styrelseledamot IFK Kristianstad

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”.

#JAGÄRORANGE
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.

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

alltid häva ur mig en massa åsikter utan ha koll på
vem jag pratar med? Den synnerligen trevlige mannen,
som förresten heter Marcus Kjellman, verkade tack
och lov inte särskilt chockad. Möjligen har han läst
någon av mina krönikor genom åren.

Foto: Bildbyrån, Hässleholm.

ORANGEA KYSSAR
IFK’s första hemmamatch detta nådens år
2020 bjöd på riktigt god uppslutning av
publiken. Det orangea havet böljade energiskt och även om det möjligen inte bjöds
på den bästa av handbollsmatcher just den
här kvällen så var i alla fall jag jättenöjd.
Som jag brukar säga: Det viktigaste är trots
allt att den vänstra siffran på jumbotronen
är högre än den högra när slutsignalen ljuder. Om det är hemmamatch, alltså.
Men nu går vi händelserna alldeles för långt i förväg.
Alla vet ju att handbollen bara är en liten – om än
mycket viktig – del i en kväll i Arenan. Inledningsvis
ska Räkmackan samlas i Arenarestaurangen och till
min oerhörda glädje var alla åtta medlemmar på plats
denna premiärkväll. Till och med bättre än så – Doktor
Müllers pappa Byggmästaren var särskilt inbjuden
som gäst vid vårt bord och han excellerade på bästa

upptänkliga sätt. Plus att han tog hela notan – det är så
elegant att vi alla fortfarande går omkring i ett glädjemoln av tacksamhet.
Väl uppe på läktaren ett par timmar senare stötte vi
ihop med Nikolas Larsson och hans förtjusande hustru. Jag vet inte vad ni tycker, men känns det inte som
att Nikolas liksom har ”blivit IFK” igen? Det ska bli
mycket spännande att se vad som händer framöver…
Hur som helst tyckte Nikolas att vi skulle sitta tillsammans med dem och det gjorde vi givetvis mer än gärna.
Jag hamnade bredvid en synnerligen trevlig man och
precis när ingångslåten började spelas lutade jag mig
mot honom och sa förtroligt: – Nu kommer det bästa
på hela matchen. Inspringet.
Den trevlige mannen tittade glatt på mig och svarade:
– Ja, men siffrorna på slutet är också väldigt intressanta.
Nikolas knackade mig på axeln och teaterviskade:
– Du har väl koll på vem det där är? Han sitter i IFK’s
styrelse. Alltså, det är så typiskt mig! Varför måste jag

#JAGÄRORANGE

Och på tal om mina krönikor – jag blev naturligtvis
oerhört förtjust när det under en time out blev dags
för ett kiss-cam moment! Ni såg det kanske också?
Visserligen var jag själv inte en av huvudpersonerna
den här kvällen men det var istället en massa andra
härliga människor! Jisses vad de pussades! Den ena
efter den andra gled in i bild och det tog liksom aldrig
slut. Jag kände mig nästan som ett slags filmregissör
– för visst förgyller pussandet handbollsmatcherna?
Tack, Kicken, för att du lyssnade på mig när jag bad
om MERA kiss cam-tid!
När jag nu ändå verkar få det lite som jag vill – vad
tänker vi om att låta Södra Kurvan vara med i Kiss
cam-showen? Jag vet att de sliter som djur där borta
i sin orangea hörna men kanske hade de ändå tyckt
att det vore lite skojigt? Jag menar, till och med Leo
Larsson har ju lovat att ställa upp och han har ändå
rätt mycket annat för sig under matcherna.
En som definitivt lovar mig att ställa upp är min nyvunne vän, styrelseledamoten Marcus Kjellman. –
Vem skulle du pussa på om kameran kom hit, undrar
jag nyfiket. – Nikolas Larsson, utan tvekan, svarar
Marcus blixtsnabbt. Jag skulle kasta mig över honom
omedelbart om kameran svängde förbi oss här uppe
på läktaren.
Se – där har vi en styrelseledamot som vet hur en slipsten ska dras! Jag känner på mig att våren kommer
att bli fantastisk på precis alla sätt i vår kära Arena…

Åsa Scharin
Handbollskännare och sportfanatiker

Foto: Bildbyrån, Hässleholm.
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OM FEM BORTAMATCHER
Vardar, Makedonien: Lite annorlunda
och skrämmande med en massa
beväpnade poliser utanför arenan men
väldigt lugnt under matchen eftersom
lite publik mot oss och Vardar vann lätt.
IFK Skövde: Mitt förra lag så jag var oerhört laddad inför den enda bortamatch
jag mött dem (skrattar). Vi hade dessutom en massa skador i laget men vann
ändå och det var oerhört skönt.

HALLÅ DÄR ALFRED EHN!
Hur summerar du säsongen hittills?
– Det har varit en annorlunda säsong som började
halvknackigt med en del förluster. Mycket var nytt
och det tog lite tid att vänja sig vid nya lagkamrater,
tränare och hur vi skulle spela, kollektivt och individuellt. Under hösten hittade vi allt mer rätt och blev
det krigarlag vi vill vara, vilket gav nio raka vinster
innan EM-uppehållet. När serien inleddes igen var vi
tyvärr tillbaka i gamla hjulspår – framför allt i bortamatchen mot IFK Ystad – och det blev två förluster.
Efter det vann vi två raka och det känns som att vi är
på gång igen.
Men den första matchen efter EM-uppehållet var
borta mot HK Malmö och det är ju alltid tufft.
– Ja, det stämmer. Det är en av de svåraste bortamatcherna i ligan och vi hängde faktiskt med bra
trots ganska dåligt spel. Med lite tur kunde vi fått en
poäng eller två där men så blev det inte. Däremot
tycker jag vi var riktigt dåliga i matchen efter, borta
mot IFK Ystad. Där trodde vi nog att det skulle lösa
sig av sig själv och krigade inte på det sätt som vi ska
göra. Och vi har ju för många tekniska fel i båda de
matcherna, det måste vi sluta med!
Hur tänker du kring de matcher som är kvar innan
slutspelet? Är det viktigast att vinna oavsett spelkvalitet för att utmana om seriesegern eller är det
viktigare att spela bättre och bättre inför slutspelet
även om det kanske inte tvunget ger vinster?
– Vi tar en match i taget och ser hur långt det räcker. Att vinna serien hade såklart varit kul och ger ännu
bättre förutsättningar i slutspelet men det ska inte fälla
avgörandet. För att vinna SM-guld ska man kunna slå
alla lag, både hemma och borta. Så svaret på din fråga –
åtminstone för mig – är att det är viktigare att verkligen
få igång spelet och ta det med sig in i slutspelet. Hellre
det än att spelet hackar även om vi vinner med en boll.
Om vi backar bandet lite så skrev du i höstas på för
två nya år i IFK Kristianstad. Dina tankar kring det?
– Det var länge osäkert vad som skulle hända och jag
hade en del förfrågningar från andra klubbar. Jag vill
emellertid stanna om det gick, inte minst för att jag bara
hade varit här en säsong och det är vad tar att vänja sig

vid allt nytt; att exempelvis spela i Champions League
slet betydligt mer än vad jag trodde det skulle göra.
– När jag kom hit var jag van vid att spela en och
ibland två matcher per vecka men plötsligt skulle man
spela två till tre matcher i veckan och det i princip
under hela hösten. Det slet fysiskt men lika mycket
mentalt. Det tar nämligen tid att lära sig ladda om
mellan matcherna och att hantera allt ”dötid” i bussar, på flygplatser och på hotellrum. Och allt detta
bidrar till att man behöver ett år på sig att verkligen
komma in i allt, från ny klubb och stad, till att spela
betydligt fler matcher och ta sig an resorna på bästa
sätt. Allt detta hade jag med mig när erbjudandet om
ett nytt kontrakt kom, liksom det faktum att jag här
har väldigt bra förutsättningar för att bli en ännu bättre
handbollsspelare.
Vad är det mer konkret du vill utveckla?
– Som alla andra vill man såklart bli bättre på allt men
ska jag plocka ut något så är det mina avslut. Jag är
inte kantspelare från början utan niometerspelare och
har varken den teknik eller variation i avsluten som
en mer erfaren kantspelare har. Jag behöver träna och
åter träna kantavslut för att bli bättre.
– Mitt problem är dock att jag har en hel del småskador och det gör att jag inte kan träna i den omfattning
som jag vill. Jag har bland annat problem med mina
benhinnor och har ”hopparknän”, vilket inte är farligt
men gör ont vid påfrestning.
Vad händer efter dessa två nya år i Kristianstad om
du tillåter dig att drömma?
– Då är jag 27 år gammal och det är kanske min sista
chans att spela utomlands. Inte bara för handbollens
skull utan även för äventyret. Det hade varit en häftig
upplevelse att exempelvis spela och leva i Frankrike;
fransk handboll har blivit riktigt bra de senaste åren.
Och så är det varmt och skönt i södra Frankrike och
det gillar min flickvän, berättar Alfred och skrattar.
Efter handbollen då?
– Det vet jag faktiskt inte. Jag har börjat fundera
mer och mer på vad jag vill göra men har inte landat
i något än. Jag gillar sport och människor och har

HK Malmö: Baltiska hallen är verkligen
hemsk: det är mörkt, konstigt ljus, lite
folk på läktaren och ett lag vi alltid har
svårt mot. Usch (skrattar).
Montpellier, Frankrike: Mycket trumpetljud från läktaren, vilket var ovant
(skrattar). Men kul att möta de då regerande Champions League-mästarna.
Veszprem, Ungern: En riktigt mäktig
hall med en fanatisk hemmapublik. När
vi var där ”strejkade” ståplatspubliken de
första fem minuterna och när de kom in
och satte igång blev det en enorm ljudkuliss! Och då blev det inte direkt lättare
att göra mål på Sterbik (skrattar).

OM FEM LAGKAMRATER
Viktor Hallén: Väldigt rolig men han
pratar hela tiden (skrattar).
Valter Chrintz: Pratar också hela tiden
men ofta utan att tänka efter (skrattar).
Fredrik Petersen: Verkar vara en härlig
människa men att träna på gymmet är
nog inte hans grej. Och när han är där
dricker han mest kaffe (skrattar).
Leo Larsson: Min gamla rumskamrat
som jag kommer att sakna mycket när
han snart går i ”pension”. Jag kommer
dock inte sakna att han sover naken
(skrattar).
Richard Kappelin: Även han ska gå i
pension efter säsongen och då får han
mer tid att öva på sina fotbollskunskaper
– det kan han behöva (skrattar).

funderat på att läsa till sjukgymnast eller något
liknande. Jag vill gärna fortsätta vara delaktigt i ett lag
på något sätt även när jag slutat spela och då skulle
det passa bra. Våra sjukgymnaster är lika laddade
som vi spelare inför match och det inspirerar, avslutar
Alfred Ehn vår pratstund och ler stort.

Björn Melin
Frilansskribent
@bokstavstrogen

SPELARTRUPP 2019/2020

1

– 1990-10-16 – IFK Ystad HK –

4

– 1992-07-29 – Lysekils HK –

13

– 1990-05-13 – FH Hafnarfjordur –

21

– 1994-10-22 – Lidköpings HK –

25

LEO LARSSON

ADAM NYFJÄLL

ÓLAFUR GUÐMUNDSSON

ALFRED EHN

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

35

– 2000-11-30 – Åhus Handboll –

8

– 2013-11-16 – –IFK
– Kristianstad –

EVON MOHLIN

KRUTIS

MV

16

– 1983-09-30 – Sävehof IF–

M6

6

– 1995-06-14 – IK Lågan –

V9

14

– 1994-02-01 – Sannadal SK –

V6

23

– 1991-01-22 – Århus Håndbold –

M6

26

– 2000-04-26 – Åhus Handboll –

V9

37

– 2001-04-03 – Näsby Handboll –

M

A

RICHARD KAPPELIN

PHILIP HENNINGSSON

VIKTOR HALLÉN

SIMON BIRKEFELDT

VALTER CHRINTZ

ZORAN BOZIC

Foto: Kimme Persson, Studio 11
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3

– 2000-06-12 – IFK Kristianstad –

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

89

– 1983-08-27 –
– –IFK Ystad HK –

B

LJUBOMIR VRANJES

HUGO SVENSSON

GREGOR OCVIRK

HELGE FREIMAN

V9

V9

M9

TEITUR EINARSSON

H9

ANTON HALÉN

H6

FREDRIK PETERSEN

M9

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

MÅLSPONSORER 2019/2020
Våra målsponsorer är ett viktigt stöd för vår Ungdomsverksamhet från Handboll för Alla och Handbollsskolan
till de äldre talangerna samt för IFKs insatser i Adolf Js stiftelse som stöttar ungdomshandbollen i hela regionen.

Adv. Bengt Åkesson

Adv. Bruno Linden

www.kristianstadsbladet.se

LAGUPPSTÄLLNINGAR
Nr.

Spelare

Mål Halvlek 1

Mål Halvlek 2

IFK KRISTIANSTAD

REDBERGSLIDS IK

Nr.

Spelare

1. Leo Larsson

1.

12. Rene Ingram

12. Kristian Zetterlund

16. Richard Kappelin

16. Adam Krantz

3. Hugo Svensson

3. Elliot Stenmalm

4. Adam Nyfjell

4. Melker Norrman

6. Philip Henningsson

5. Albin Stenberg

Tony Heeringson

9. Gregor Ocvirk

T R Ä N A R E:

T R Ä N A R E:

6. Anton Gustafsson

13. Olafur Gudmundsson

Ljubomir Vranjes

Jasmin Zuta

8. Tobias Johansson

A S S . T R Ä N A R E:

ASS. TRÄNARE

Björn Sätherström

Magnus Wislander

9. Pontus Mellegård

17. Helge Freiman

M A T ER I A LFÖ R V A L T A R E:

M Å L V A K T S T R Ä N A R E:

10. Oliver Wigmark

21. Alfred Ehn

Stefan Ljunglöf

Mats Winqvist

11. Markus Thorbjörn

23. Simon Birkefeldt

SJUKGYMNAST:

FT S T R Ä N A R E:

Patrik Sigsjö

Pontus Axell

13. Ludvig Högberg

MASSÖR:

LA G L ED A R E:

25. Ludvig Jurmala Åström

Ingemar Gannby

26. Valter Chrintz

LÄ K A R E:

Lars Jeppsson
Lennart Falk

14. Viktor Hallén

24. Teitur Einarsson

Markus Waldén

30. Anton Halen

FY S T R Ä N A R E:

35. Evon Mohlin
37. Zoran Bozic
83. Fredrik Petersen

15. Alvin Sirén
17. Carl Hamberg
19. Emil Mellegård
20. August Wiger

K O S T R Å D G I V A R E:

21. Niclas Fingren

M EN T A L C O A C H :

Johan Ekengren

DOMARE Michael Johansson & Markus Winberg

14. Joakim Danling

Jonas Carlström
Vickie Peolin

DELEGAT Mikael Thelander

Mål Halvlek 1 Mål Halvlek 2

22. Eric Forsell Schefvert
23. Oskar Ysander

FUNKTIONÄRER Lennart Nilsson & Rolf Martinsson

#JAGÄRORANGE

5 TIPS – IDENTITET
Hur bygger du en identitet av ditt varumärke? Besök www.klevland.se eller scanna
QR-koden med din mobilkamera för att ta del av 5 tips som hjälper dig rätt.

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

31-27

Fredag

2019-12-20

19:30

Ystads IF HF

IFK Kristianstad

25-27

Torsdag 2019-12-26

16:00

OV Helsingborg

IFK Kristianstad

28-30

Torsdag 2020-01-30 19:00

HK Malmö

IFK Kristianstad

25-21

Lördag

2020-02-01 15:00

IFK Ystad

IFK Kristianstad

27-23

Onsdag 2020-02-05 19:00

IFK Kristianstad

Lugi HF

22-21

Tisdag

2020-02-11

19:00

HK Varberg

IFK Kristianstad

25-33

Fredag

2020-02-14 19:00

Eskilstuna GUIF

IFK Kristianstad

21-29

Onsdag 2020-02-19 19:00

IFK Kristianstad

Redbergslids IK

2020-02-22 16:30

IK Sävehof

IFK Kristianstad

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

Lördag

IFK Kristianstad

Tisdag

2020-03-10 19:00

IFK Kristianstad

IK Sävehof

Fredag

2020-03-13 19:00

IFK Kristianstad

Önnereds HK

Tisdag

2020-03-17 19:00

IFK Skövde HK

TABELL

IFK Kristianstad

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

Uppdaterad: 18 februari 2020

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

TABELL

SP

V

O

F

+/-

P

+/-

1.

Alingsås HK

25

19

2

4

727 - 630

40

97

2.

HK Malmö

25

19

1

5

704 - 603

39

101

3.

IFK Kristianstad

24

18

0

6

653 - 581

36

72

4.

IFK Skövde HK

25

16

2

7

691 - 631

34

60

5.

Ystads IF HF

25

15

0

10

725 - 652

30

73

6.

IK Sävehof

25

12

6

7

683 - 663

30

20

7.

IFK Ystad HK

25

14

0

11

648 - 630

28

18

8.

Lugi HF

25

13

1

11

668 - 648

27

20

9.

Redbergslids IK

25

10

4

11

669 - 699

24

-30

10.

IF Hallby HK

26

8

1

17

673 - 745

17

-72

11.

Önnereds HK

25

7

0

18

648 - 713

14

-65

12.

Eskilstuna Guif IF

25

5

3

17

652 - 739

13

-87

13.

OV Helsingborg HK

25

6

0

19

651 - 719

12

-68

14.

HK Varberg

25

3

0

22

590 - 729

6

-139

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

06-10

VÄLKOMME
NÄR DU VA N
KNAT

på Lilla Torg blev en samlingsplats och gemenskapen
som bildades där skapade starka band till föreningen.
Flytten från Idrottshallen till Kristianstad Arena 2010
blev en stor omställning och häftig utmaning för klubben. Att hantera ett evenemang för 1800 personer
kontra 4000 är en väsentlig skillnad. Idag har vi hjälp
av ett 100-tal ideella krafter kring våra hemmamatcher. När A-laget spelade match i Idrottshallen hade vi
ett arrangemangsteam som bestod av 10–15 personer.

VÅRA VOLONTÄRER
I IFK Play belyser vi som oftast de sportsliga delarna, men idag kommer vi att
berätta om personerna du möter när du
scannar din biljett, när du köper lotter, när
du behöver hjälp att hitta din sittplats och
personerna som ska få dig att känna dig
trygg under ditt besök i Arenan – jag pratar om navet kring våra hemmamatcher,
våra volontärer.
Idrottsrörelsen i Sverige bygger i mångt och mycket
på ideella krafter, IFK Kristianstad är inget undantag.
Runt våra hemmamatcher arbetar drygt 100 volontärer för att göra ditt besök så trevligt som möjligt.
Alla fyller en viktig uppgift för att vårt evenemang ska
hålla högsta klass.
Ingvar Widell har varit engagerad i föreningen sedan
1958, ett välkänt ansikte för Kristianstadssupportern
och är idag säkerhetsansvarig för våra hemmamatcher. Jag fick en pratstund med den tidigare polisen
där han berättade om den orangea kärleken till IFK
Kristianstad och varför han engagerat sig i klubben
under alla dessa år.
Ingvar kom in i föreningen genom sin bror som var
cyklist i IFK Kristianstad. Klubblokalen som då låg

- Den omfattningen på organisation som vi har idag
jämfört med när vi spelade i idrottshallen går inte att
jämföra. Stommen i dagens volontärgrupp är den som
bildades inför handbolls-VM 2011. De som hjälper oss
kring matcherna är helt fantastiska, de är noggranna
och ambitiösa. Vi får en fantastisk respons, från killarna
i laget, motståndare, delegater och supervisors som är
otroligt imponerade av vårt arbete. Vilket är väldigt
roligt och alla ska ta åt sig av äran, säger Ingvar.
Berätta, vilka olika roller har vi inom arrangemangsteamet idag?
- Det är väldigt mycket som ska göras inför våra matcher.
Våra olika team har sina ansvarsområden med vars
en gruppledare. Säkerhet, mediavärdar, korvgrillning, killarna som sköter inspringet, ackrediteringen,
läktarvärdar, teamet som tar hand om domare och
delegater, gänget som sköter all reklam, supportershop,
gänget som tar hand om ungdomarna till inmarschen,
VIP-teamet, biljettluckan, Kamrathörnan, ja där är
många kockar som ska samsas och samarbeta för att
eventet ska flyta. Två timmar innan våra matcher har
vi därför en gemensam samling för att diskutera den
senaste matchen och gå igenom uppgifterna inför
kvällens match. För att förbereda oss helt enkelt.
Just sammanhållning är ett ledord för Ingvar och
något som satt sin prägel runt matcherna. Ingvar menar
på att det är otroligt viktigt att vi har roligt när vi
arbetar kring matcherna.
- Jag tycker att det är viktigt att vi har roligt tillsammans och att vi visar tacksamhet för våra ideellas

arbete. Sedan Arenan invigdes har vi haft hjärtproblem
och epilepsianfall under matcherna och tränar då för
att vara förberedda på detta. Minst en gång om året
har vi utbildning för våra volontärer. I januari hade vi
den senaste vi utbildningen i hjärt och lungräddning
tillsammans med spelarna och kanslipersonal. Under
dessa utbildningar har vi även många diskussioner
kring hur vi kan utvecklas och bli bättre. Vidare åker vi
iväg på någon handbollsmatch varje säsong. I januari
åkte vi ned till Malmö Arena och såg EM-matchen
mot Norge i mellanrundan. En mycket trevlig och
uppskattad resa.
Vad får man för att vara volontär under våra matcher?
- Kul du lyfter fram att det är på ideell basis för
så är det, det har aldrig varit något snack om någon
ersättning utan man gör det för hjärtat till klubben.
Jag tycker att det är en stor belöning att få tillhöra
IFK Kristianstad, Sveriges bästa handbollsklubb enligt
mig. Föreningen går aldrig runt utan dessa fantastiska
människor som engagerar sig ideellt och lägger ned sin
själ. Som tidigare nämnts så gör vi en del aktiviteter
vid sidan om matcherna, och utöver det så får man se
matcherna i Arenan, vi bjuder på korv, kaffe och vatten. Men framförallt ska man känna att man är en del
av en stark gemenskap som driver föreningen framåt.
Delaktigheten och gemenskapen är det som gjort att
jag engagerat mig under alla år och jag hoppas det är
fler som känner likadant.
Våra ideella krafter gör ett enormt jobb för klubben
och ständigt med ett leende på läpparna. Vill du vara
en del av denna orangea gemenskap och hjälpa till
kring matcherna, maila oss då gärna till info@ifkkristianstad.se för nya krafter behövs alltid.

Sebastian Rosenberg
Marknadskoordinator IFK Kristianstad
@SebastianRosenB

SVERIGES HÄFTIGASTE HANDBOLLSKLUBB
HUVUDPARTNERS 2019/2020
DIAMANTKAMRATER

GULDKAMRATER

SILVERKAMRATER

IFK + MAXI = SANT #stoltsponsor
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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

