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Foto: Bildbyrån, Hässleholm.

VÄLKOMNA TILL SÄSONGENS FÖRSTA DERBY
Ny säsong och ny trupp. Det som är kvar
är våra höga ambitioner att utvecklas och
att vara lite bättre än de andra på alla plan.
Att vi har många nya spelare är ingen nyhet och det är de spelreglerna vi lärt oss
leva med och hantera på bästa sätt. 7 nya
spelare som är fantastiska att arbeta med
och som alltid lägger ner hjärta och själ
för att smälta in så bra som möjligt. Förutom alla timmar i hallen och på gymmet
har vi i år haft ett par sociala aktiviteter för
att bryta mönster och lära känna varandra
även utanför banan. Vi har varit på Jägersro
och tittat på trav och lagat mat i Österslöv.
Frågar vi spelarna vem som vann matlagningen, svarar alla 3 lagen att just de vann.
På Jägersro däremot är det väldigt enkelt.
Där vann ingen!
Vi har en bra och bred trupp som på förhand kommer
att roteras friskt för att inte slita ut ett fåtal. Att inte
spelet kommer att sitta 100%-igt förrän om ett par
månader får vi kompensera med vilja och insats. Och
med ert stöd såklart. Redan i premiären mot Önnered
märktes det att vi alla har saknat Arenan och allt vad
det innebär med tävlingsmatcher. Härligt
att höra lite nya varianter på sånger
också Södra Kurvan.

Att Nikolas slutar kan inte ha undgått någon och det
är såklart ett tungt tapp för oss. Han är tillsammans
med Ola de två absolut viktigaste pjäserna i klubbens
bygge till toppen. Nikolas insats kan inte prisas nog
och personligen är jag mest imponerad över hans driv
och motor. Han orkar hur mycket som helst. Lycka
till med de nya uppdragen Nikolas, och välkommen
Adam.

“REDAN I PREMIÄREN MOT ÖNNERED
MÄRKTES DET ATT VI ALLA HAR
SAKNAT ARENAN OCH ALLT VAD DET
INNEBÄR MED TÄVLINGSMATCHER.”
Att det är mycket nytt tyder på förändring, vilket jag
inte ser som en nackdel. Tvärtom är jag övertygad
om att förändring är utveckling och en chans att göra
saker ännu bättre. Adam kommer in utan handbollsbakgrund med helt nya idéer från ett annat perspektiv.
Kan vi jobba smartare med vissa saker på ett annorlunda sätt? Då är vi på rätt väg med vår vision om
”Nordens häftigaste handbollsklubb”.
Våra motståndare idag HK Malmö. Klubben med den
karismatiske ordföranden Jörgen Rasmusson. För er
som inte varit i Baltiska hallen kan jag meddela att
Jörgen sjunger in laget till varje match, han förflyttar
sig efter det till läktaren där han trummar igång

supportrarna. Han är en skicklig affärsman och väldigt behaglig att umgås med.
HK Malmö har kommit att bli en kul uppstickare i
svensk handboll. Klubben är i sig inte speciellt gammal och bara för några år sedan stack de ut hakan och
sa att de skulle spela SM-final 2013. Nu dröjde det till
2018 men det kanske inte behöver betyda så mycket.
De har en fin mix i laget med ungt och rutinerat och
en tränare som ännu inte har nått zenit.
Det är klart att de flesta blickar tillbaka till 10 maj i
år och SM-finalen som spelades i Scandinavium. Och
det är klart att de flesta kommer ihåg Beutlers otroliga
match där han gång på gång hindrade oss från att dra
ifrån under ordinarie 60 minuter. Egentligen tillhörde hela förra säsongen Dan. 40 år ung gjorde han sin
kanske bästa säsong och som jag känner honom har
han inga ambitioner på att göra det annorlunda i år.
Jag unnar HK Malmö, Jörgen Rasmusson, Dan Beutler all lycka i framtiden. Men vi kan vänta till efter
matchen…

Jesper Larsson
Sportchef IFK Kristianstad

Vi söker en Art Director
Vi är nyfikna på dig!

Infab söker en Art Director som är
stark både visuellt och idémässigt
samt har erfarenhet av strategi- och
konceptarbeten. Du är van att visualisera dina idéer snabbt och känner dig
även hemma inom det digitala.

Vi tänker helhet och resultat

Vårt mål är att göra enkelt, göra
synligt och visa vägen. Det gör vi
via bred och djup digital kunskap i
kombination med lång erfarenhet
av resultatinriktad kommunikation
i traditionella kanaler.

Låter det här intressant? Läs mer på infab.nu

DIN PROFFSBUTIK #1 I KRISTIANSTAD

SVERIGES HÄFTIGASTE HANDBOLLSEVENT
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!

MAT & DRYCK

HITTA HIT

Besöksadress: Kristianstad Arena,
Västra Storgatan 69, 291 54 Kristianstad
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.

Vi jobbar bara med de bästa
färgleverantörerna:

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
20 minuter efter slutsignal. Bussen
skyltas ”84 Kristianstad Arena”
Arenarestaurangen och Stjärnrestaurangen har totalt 420 platser.
I arenan finns även barer samt bistro
och kiosker som säljer korv, godis,
läsk och annat gott när det är
matcher och evenemang.

MATCHENS VÄRD

MATCHENS BOLL
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

#JAGÄRORANGE

NY PARKERING!

Det ﬁnns en ny parkering vid Basic Gym
där det går bra att parkera. Denna ligger
ca 300-400m från Kristianstad Arena.

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!

OBS! Parkera INTE på ICA Maxis parkering.

Sveriges häftigaste handbollsklubb

se;

Resenkeltmedvåraap par

Skånetrafiken

IFK’S PUBLIKPARTNER INFAB PRESENTERAR VIMMELBILDER
Foto: Kimme Persson, Studio 11 & Bildbyrån, Hässleholm.

fb.com/ifkkristianstad

ifk1899

@ifkkristianstad

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM

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

ifkkristianstad

Framåt för svensk handboll!
Handbollens vision är att vara världsklass i allt man gör
– på och vid sidan av banan. Låter klockrent tycker vi.
Vi är med och stöttar hela vägen. Framåt!

instagram.com/ifk1899
Spelar du för mycket?
Ring stödlinjen 020-81 91 00,
stodlinjen.se

HANDBOLLENS HUVUDSPONSOR

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

Foto: Kimme Persson, Studio 11.
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OM FEM I LAGET:
Leo Larsson: Stilig, rolig och renast plats i
omklädningsrummet.
Anton Persson: Rolig, kort och skön att
umgås med.
Helge Freiman: Sugar boy, alltid perfekt
skägg, frisyr och alltid välklädd.
Alfred Ehn: Monster på planen och i
gymmet, närmar M6 än V6 med de vikterna han slänger runt med.
Arnar Arnarsson: Säsongens Dj, händer
alltid saker runt honom. Skämtar alltid
med allt och alla.

6 SNABBA:
Vem är starkast i laget? Jag.
Vem är bäst på fotbollen? Anton Halén,
the old guy.
Vem skjuter hårdast, du eller Stig-Tore?
Tror jag gör det, men vet inte riktigt. Vi har
aldrig mätt oss mot varandra.

NYFIKEN PÅ TEITUR
Han har skjutit över 120 km/h, ett av de
hårdaste skotten i världen. Han har vunnit
skytteligan i såväl U19 VM som isländska
högsta ligan. Men vem är egentligen Teitur Örn Einarsson? Jag satte mig ner för att
snacka med den hårdskjutande islänningen.
Vad tycker du om Kristianstad hitintills? Vad är det
som har överraskat dig mest?
Det som överraskade mig mest var nog hur liten staden är. Jag trodde den skulle vara mycket större än
vad den är på grund av hur många supportrar vi har
på matcherna. Det visar hur stor sporten är här i stan
och hur mycket den betyder för folket. Annars tycker
jag att det är en väldigt fin stad med ett mysigt centrum med massor av caféer och restauranger. Den har
en allmänt skön stämning typ.
Vill du berätta lite hur din karriär har sett ut innan
du kom hit?
Jag har spelat handboll så länge jag minns. När jag var
yngre höll jag på med lite friidrott, men det blev snabbt
bara handboll. Det blev de här två sporterna på grund
av min pappa spelade handboll och min mamma höll
på med friidrott. Men när jag skulle välja var det inget
snack. Jag har tillhört Selfoss hela min karriär och när
jag var 15 var jag långt upp i leden inom föreningen. När
den säsongen skulle börja blev jag först sjuk och sedan
skadad. Jag missade nästan en hel säsong men jag kom
tillbaka. Precis innan Selfoss A-lag skulle kvala till högsta
serien fick jag reda på att jag skulle spela med dem. Så jag
gjorde min debut när jag bara var 16 år gammal. Jag blev
inbytt en bit in i matchen och med min första bollkontakt så gjorde jag mål. Efter det fick jag en plats i A-laget.
Det tog inte lång tid innan vi var uppe i högsta serien.
Förra säsongen kom vi tvåa och jag vann skytteligan.

Vad är din syn på den nya säsongen och vad kan
man förvänta sig ifrån dig?
Ofta när man kommer till ett nytt lag så ska man anpassa sig till den nya miljön, men man får inte glömma
vem och vad man är som handbollsspelare. Jag är en
skytt. Jag är här för att skjuta och göra mål, men jag
ska utveckla mina andra egenskaper så jag blir en mer
komplett spelare.
Hur ska du ersätta Albin?
Det är svårt. Albin är en spelare som jag tycker borde
klassas som en av de absolut bästa H9orna i världen.
Han är mer en bara en målskytt, han är en tvåvägsspelare som göra alla runt omkring honom bättre. Det
är något jag vill lära mig att bli. Ola är redan på mig
på träningarna om saker jag behöver förbättra, han
är en bra tränare som jag tror kommer hjälpa mig att
utvecklas mycket under min tid här.
Hur ser man på IFK på Island?
Många av det gamla gardet på Island tycker IFK spelar i en för dålig serie, men så är inte fallet. Efter att
ha tagit sig ut i Europa flera år i rad, så har IFK blivit
ett väldigt respekterat lag på Island. Det en av många
anledningar varför jag valde IFK. En av de största anledningarna är hur proffsig klubben är. Man är en av
få klubbar i eliten som tränar riktig fysträning under
säsongen. Att få spendera mina veckodagar i en bra
träningsmiljö är verkligen det en ung spelare som jag
behöver. Sen var ju språkbarriären inte så stor så jag
lär mig språket rätt snabbt.
Hur mycket umgås du med de andra isländska spelarena i laget/stan?
Rätt så mycket. Förutom att jag träffar killarna 1–2
gånger per dag vid träning så kan jag och Andrea (Teiturs flickvän) höra av oss till dem om vi behöver hjälp.
Det är jätteskönt att ha dem här, även fast det är spän-

SM-Guld eller Kvartfinal i CL? Vill ju ha
båda, men måste jag välja SM-Guld.
Vad gillar du mest, städa eller laga mat?
Laga mat, min specialitet är grilla.
Hur många mål gör du i år? 150+

nande så är det också helt nytt för oss att bo själva
utan familj och släkt nära. Så Olafur har tagit steget in
som en mentor för mig och hjälpt oss mycket. Sedan
har Tinna (Olafurs fru) och Thora (Arnars flickvän)
fått med Andrea på aktiviteter så hon aldrig behöver
känna sig ensam när vi är väg med laget.
Vem har varit din idol under din uppväxt?
Jag har aldrig varit en stor handbollsnörd, tittar inte
så mycket på fritiden. Men jag har några som jag har
beundrat sen jag var yngre. Kiril Lazarov och Christian Zeitz skytte och sinne för mål är något jag har
tittat på. Sedan tycker jag Aron Palmarsson är den
mest kompletta handbollsspelaren som finns, i kamp
med Nikola Karabatic och såklart tycker jag att Ivano
Balic är king.
Vad är ditt långsiktiga mål inom handboll?
Mitt långsiktiga mål är ju självklart att jag ska kunna
leva på det och för att det ska bli verklighet så ska jag
göra så gott jag kan. När jag slutar som spelare så
vill jag kunna säga att jag gav allt. Efter karriären så
ser jag mig fortsätta inom handbollen på något sätt,
jag har aldrig varit så mycket för att läsa eller skriva
(haha). Min kärlek till att utföra sporten är stor, jag
gillar när det fysiskt spel och man får ge och ta emot
hårda smällar.
Vem bestämmer, lagar mat, städar m.m. hemma,
du eller Andrea?
Haha enkelt, Andrea. Hon är chefen hemma, men vi
gör mycket tillsammans.

Christian Cosmo

SPELARTRUPP 2018-2019

1

– 1990-10-16 – IFK Ystad HK –

4

– 1992-07-29 – Lysekils HK –

9

LEO LARSSON

ADAM NYFJÄLL

STIG-TORE MOEN NILSEN
– 1994-08-09 – SIK Skjervoy –

13

– 1990-05-13 – FH Hafnarfjordur –

20

– 1998-06-05 – IFK Kristianstad –

25

8

ÓLAFUR GUÐMUNDSSON

ANTON PERSSON

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

KRUTIS
– 2013-11-16 – IFK Kristianstad –

MV

16

M6

5

H9

10

– 1995-07-21 – CH. Palautordera –

V9

14

– 1994-02-01 – Sannadal SK –

V6

21

– 1994-10-22 – Lidköpings HK –

M6

26

– 2000-04-26 – Åhus Handboll –

M

A

RICHARD KAPPELIN
– 1983-09-30 – Sävehof IF–

ARNAR FREYR ARNARSSON
– 1996-03-14 – Fram –

MARC CAÑELLAS

VIKTOR HALLÉN

ALFRED EHN

VALTER CHRINTZ

Foto: Kimme Persson, Studio 11

MV

2

M6

6

M9

11

– 1991-08-09 – IFK Kristianstad –

V6

17

– 1992-02-26 – Lidingö SK –

V6

24

H6

30

B

OLA LINDGREN

EMIL HANSSON
– 1997-05-07 – Ystads IF HF –

PHILIP HENNINGSSON
– 1995-06-14 – K Lågan –

JOHANNES LARSSON

HELGE FREIMAN

TEITUR EINARSSON
– 1998-09-23 – Selfoss –

ANTON HALÉN
– 1990-11-28 – Sollefteå HK –

M9

V9

H6

M9

H9

H6

LARS OLSSON

STEFAN LJUNGLÖF

INGEMAR GANNBY

PATRICK SIGSJÖ

VICKIE PEOLIN

MARKUS WALDEN

JONAS CARLSTRÖM

JOHAN EKENGREN

– Materialförvaltare –

– Massör –

– Sjukgymnast –

– Kostrådgivare –

– Läkare –

– Fystränare –

– Mental coach –
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H Ö S T E N N Y H E T E R F Y L L S PÅ VA R J E D A G .

K O M I N O C H B L I I N S P I R E R A D . M I S S A I N G E T. F Ö L J O S S P Å F A C E B O O K O C H I N S T A G R A M .

NEW

FORTE DEI MARMI

FORT E Z Z A

@ceninodonnakristianstad

@ceninodonnakrstd

EKBERGS
@ekbergsmode

@ekbergsmanwoman

CENINO V. STORGATAN 24-26. EKBERGS MAN V. STORGATAN 41 LILLA TORG. MÅN–FRE 10–18. LÖR 10–16.
DU KAN ÄVEN KÖPA VÅRA VARUMÄRKEN PÅ CENINO.COM OCH HÄMTA I BUTIK. BETALA MED KORT ELLER KLARNA.
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SUPPORTERSHOPEN
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LAGUPPSTÄLLNINGAR
Nr.

Spelare

Mål Halvlek 1

Mål Halvlek 2

IFK KRISTIANSTAD

HK MALMÖ

Nr.

Spelare

1. Leo Larsson

1.

12. Gustav Banke

12. Erik Helgsten

16. Richard Kappelin

16. Robin Paulsen Haug

2. Emil Hansson

2. Jim Andersson

3. Hugo Svensson

5. Binai Aziz

4. Adam Nyfjell

6. Simon Nyberg

5. Arnar Arnarsson

7. Tim Hilding

6. Philip Henningsson
9. Stig Tore Moen Nielsen
10. Marc Cañellas
11. Johannes Larsson
13. Olafur Gudmundsson
14. Viktor Hallén
17. Helge Freiman

Dan Beutler

9, Nils Pettersson

T R Ä N A R E:

H U V U D T R Ä N A R E:

Ola Lindgren

Stian Tönnesen

A S S . T R Ä N A R E:

A S S . T R Ä N A R E:

Lasse Olsson

Konrad Rasmussen

11. Kassem Awad

M A T ER I A LFÖ R V A L T A R E:

SJUKGYMNAST;

15. Fredrik Lindahl

Stefan Ljunglöf

Heine Rosdahl

SJUKGYMNAST:

MASSÖR:

Patrik Sigsjö

Per Persson

10. Magnus Persson

17. Otto Lagerquist
19. Robert Månsson
20. Adam Lönn

MASSÖR:

20. Anton Persson

Ingemar Gannby

21. Hampus Olsson

21. Alfred Ehn

LÄ K A R E:

23. Mattias Kvick

Markus Waldén

24. Teitur Einarsson

FY S T R Ä N A R E:

25. Ludvig Jurmala Åström

Jonas Carlström

26. Valter Chrintz

K O S T R Å D G I V A R E:

30. Anton Halen
35. Evon Mohlin

DOMARE Jasmin Kliko & Rickard Canbro

Mål Halvlek 1 Mål Halvlek 2

25. Anton Blickhammar

Vickie Peolin
M EN T A L C O A C H :

Johan Ekengren

DELEGAT Mikael Thelander

#JAGÄRORANGE

Driver du ett företag
som vill växa och
utvecklas?
Våra rådgivare stöttar dig på
tillväxtresan med insiktsfulla
råd, relevanta beslutsunderlag
och smarta verktyg.
Vill du veta mer? Kontakta
ditt närmaste Grant Thorntonkontor på grantthornton.se

FUNKTIONÄRER Lars Brorsson & Rolf Martinsson

SPELPROGRAM & RESULTAT

TESTA SURFPAKETET!

Lördag

2018-09-08 18:15

IFK Kristianstad

HK Malmö

Onsdag

2018-09-12

19:00

Ystads IF HF

Onsdag

2018-09-19

19:00

IFK Kristianstad

Onsdag

2018-09-26 19:00

Lugi HF

IFK Kristianstad

Måndag

2018-10-15

19:00

Önnereds HK

IFK Kristianstad

Fredag

2018-10-19

19:00

IFK Kristianstad

IFK Skövde HK

Söndag

2018-10-21

16:30

IFK Kristianstad

AIK

Onsdag

2018-10-31

19:00

HK Malmö

Onsdag

2018-11-07

19:00

IFK Kristianstad

Onsdag

2018-11-14

18:00

IK Sävehof

IFK Kristianstad

Onsdag

2018-11-21

19:00

Alingsås HK

IFK Krisianstad

Torsdag 2018-11-29

19:00

IFK Kristianstad

Hammarby IF HF

Torsdag 2018-12-06

19:00

HIF Karlskrona

IFK Kristianstad

Lördag

2018-12-08

18:00

IFK Kristianstad

Redbergslid IK

Torsdag 2018-12-13

19:00

Eskilstuna GUIF IF

IFK Kristianstad

Söndag

2018-12-16

16:00

IFK Ystad HK

IFK Kristianstad

Onsdag

2018-12-19

19:00

IFK Kristianstad

Fredag

2018-12-21

19:00

Lugi HF

Onsdag

2018-12-26

16:00

IFK Kristianstad

Fredag

2018-12-28

19:00

IFK Ystad HK

Torsdag 2019-01-31

19:00

IFK Kristianstad

Eskilstuna Guif IF

Måndag

2019-02-04 19:00

Redbergslid IK

IFK Kristianstad

Onsdag

2019-02-06 19:00

IFK Kristianstad

HIF Karlskrona

Onsdag

2019-02-13

19:00

Hammarby IF HF

IFK Kristianstad

Onsdag

2019-02-20 19:00

IFK Kristianstad

Alingsås HK

Onsdag

2019-02-27

19:00

IFK Kristianstad

IK Sävehof

Tisdag

2019-03-05 19:00

Ystads IF HF

Fredag

2019-03-08 19:00

IFK Kristianstad

Söndag

2019-03-10

16:00

IFK Skövde HK

Torsdag 2019-03-14

19:00

IFK Kristianstad

Måndag

19:00

AIK

2019-03-18

TABELL

BLI NYHETSCHEF PÅ KÖPET.

” Gör som jag, testa Surfpaketet och
läs dina lokala nyheter vart du än
befinner dig. Allt Plus-innehåll på
kristianstadsbladet.se ingår, liksom
vår nya app MinKb, där du kan
bli din egen nyhetschef genom att
skräddarsy ditt nyhetsflöde.
Smart, enkelt och mycket prisvärt.”

IFK Kristianstad
HIF Karlskrona

ÖRJAN 52

SB
STAD LADET
N
A

ÖR

S TA

MÅNADE

N

IFK Kristianstad
Ystads IF HF

IFK Ystad HK
Läs mer på

IFK Kristianstad

min.kristianstadsbladet.se

Lugi HF
IFK Kristianstad

STÖRST PÅ JEANS
Alltid fri uppläggning vid köp av jeans.

IFK Kristianstad
HK Malmö
IFK Kristianstad
Önnereds HK
IFK Kristianstad

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

Uppdaterad: 7 september 2018
TABELL

33-24

I

Önnereds HK

URFPAKET

IFK Kristianstad

SS

2018-09-05 19:00

F

Onsdag

KÖP KRIST

HANDBOLLSLIGAN 2018–2019 – Grundserien

SP

V

O

F

+/-

P

+/-

1.

IFK Kristianstad

1

1

0

0

33 - 24

2

9

2.

Ystads IF HF

0

0

0

0

0-0

0

0

3.
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Lilla torg, Kristianstad. Öppet: Vard. 10-18, Lörd 10-16
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JAG ÄR ORANGE – FATTAR DU?
Att gå genom stan på premiärdagen var
en alldeles underbar upplevelse. Gatorna
var fulla av orangeklädda, förväntansfulla
supportrar, uteserveringarna likaså. Vissa
av restaurangerna var faktiskt helt och hållet ockuperade av IFK-fans. Det var lätt att
förstå hur mycket alla hade längtat till den
här dagen, helt enkelt.
Min nyfikenhet väcktes på vägen till Arenan av ett
antal gatulock, för dagen smyckade med bilden på en
av våra nykomlingar, Marc Canellas. Vår skäggprydde
spelare nummer 10 håller på denna bild en apelsin i
handen med texten ”Det Balic kan göra med en handboll kan jag göra med en apelsin”. Jag fattade absolut
noll och ingenting.
Ännu mindre förstod jag när jag kom in till Räkmackan
– vårt bord i Arenarestaurangen. Där låg nämligen
apelsiner utplacerade på varje bord. Jag är ju trots
allt inte dummare än att jag insåg att det måste finnas någon koppling. Eftersom jag var först på plats av
vännerna högg jag därför tag i vår trevlige servitör för
kvällen, Alexander, och undrade om han hade koll.
Det hade han. Delvis.
Jo, så här var det ju – vid något tillfälle var det en
norsk, eller kanske dansk fotbollsspelare som sa: ”Det
Zlatan kan göra med en fotboll kan jag göra med en

apelsin”. Eller nå’t. Och så tänkte vi att det där kunde
vara kul att göra något liknande med. Dessutom är ju
Marc Canellas från Spanien och där växer apelsiner,
avslutade Alexander glatt och ställde en vattenkaraff
på bordet. Fattar du?
Jag fattade inte riktigt, ärligt talat. Som ni vet är jag ju
mycket, mycket noggrann när det gäller källkritik så
jag var naturligtvis tvungen att konsultera min absolut
främste fotbollskälla alla kategorier, nämligen Fabrikören. Det han inte vet om fotboll är helt enkelt inte
värt att veta.
Det var så här: Den norske landslagsspelaren John Carew hade inför en landskamp mot Sverige, år 2002,
synpunkter på att Zlatan hela tiden höll på med en
massa spektakulära finter. Han sa: - Jag förstår inte vad
man ska ha sådana konster till. Jag var också sån när
jag var 15-16 år men lade av med det för länge sedan.
Oj, oj, oj, ni fattar ju vad Zlatan tycket om DET uttalandet! Efter matchen fick Zlatan naturligtvis bemöta detta och svaret han gav var det tydligen numera
bevingade uttrycket: ”Det John Carew gör med en fotboll gör jag med en apelsin”. Så nu vet ni det om ni
inte hade koll innan…
Nu till självaste matchen. Det roligaste var så klart att
så många av våra härliga nykomlingar fick visa upp
sig! Och att IFK vann. Och, som alltid, ingångslåten.
Men vänta nu – vad hade egentligen hänt med in-

gångslåten? Kändes den inte lite avsnoppad på något
sätt? Den tog ju slut jättefort! Inte ofta – men då och
då om IFK inte vinner – är ju ingångslåten faktiskt
nästan det bästa på hela matchen.
Som tur är svarar Henrik Fröberg på första signalen
när jag ringer för att få ett svar. Var det ett misstag eller
vad hände? Henrik vet faktiskt inte riktigt. Men det
visar sig att jag inte är den enda som har undrat och jag
härmed kan lugna alla oroliga med att saken utreds.
Rökutvecklingen är Henrik dock riktigt nöjd med: - Vi
har ju kämpat med den länge men nu jädrans blev det
rök, skriker han entusiastiskt. Visst var det bra? Ja,
det var jättebra. Ett tag trodde jag faktiskt att det hade
börjat brinna men som tur var hade det inte det.
När jag ändå har Henrik i luren passar jag på att klargöra det där med Canellas, apelsinerna och Spanien.
Hade de tänkt i de tankegångarna, som Alexander i
Arenarestaurangen berättade? – Ha, ha, ha, skrattar
Henrik, alltså vi tänkte ju mer på orange=apelsin –
alltså ”Jag är orange”, inte ”Jag är apelsin”. Fattade
du inte det?
Man kan faktiskt inte fatta allt. Bland annat fattar jag
inte alls vem den där Balic är…

Åsa Scharin
Handbollskännare och sportfanatiker
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Säsong 1972/1973 IFK Kristianstad – IF Saab

Under säsongen kommer jag att med jämna mellanrum i IFK Play göra nedslag i IFK
Kristianstads historia och även sätta tänderna i diverse spännande statistik.
Allsvenskan i handboll startade säsongen 1934/35,
eller snarare 1934 för med endast sex lag och enkelmöte startade serien 11 november 1934 och avslutades
mindre än en månad senare den 9 december samma år.
Tredje säsongen 1936/37 var det så äntligen dags för
IFK Kristianstad att göra entré i handbollens högsta
serie. Detta efter att under sitt premiärår i seriesystemet
säsongen innan vunnit den näst högsta serien. Tyvärr
blev det jumboplats och nedflyttning efter bara en
säsong i Allsvenskan, men de första sju poängen var
inspelade och resan som ett av Sveriges genom tiderna
bästa handbollslag hade börjat. Ett sätt att mäta detta
är maratontabellen som är en sammanräkning av alla
matcher som spelats i den högsta serien (slutspel räknas ej in). För närvarande finns 84 lag representerade
i herrhandbollens maratontabell, många av dem klassiska lag och många av dem idag insomnade eller sammanslagna med andra klubbar. Nästan hälften (34 st)
har gått det ödet till mötes.

Foto: Bildbyrån, Hässleholm.

MARATONTABELL
NR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
52

IDROTTSKLUBB
Redbergslid IK
HK Drott
Lugi HF
Eskilstuna GUIF
Ystads IF
IFK Kristianstad
IK Sävehof
IFK Skövde
SoIK Hellas
H43 Lund
IK Heim
IFK Karlskrona
Näsby IF

1111 är inte bara IFKs
placeringar i högsta serien de fyra senaste säsongerna, det är även
antalet inspelade poäng
innan årets säsong (516 vinster, 79 oavgjorda och
389 förluster) på 46 säsonger och 984 matcher. IFK
tronar idag på en sjätteplats i maratontabellen, en
placering som återtogs från IK Sävehof 29/12 2017
genom hemmaseger mot HK Aranäs. Numera innehåller
säsongen betydligt fler omgångar (och poäng) än när
IFK hade sina tidigare storhetsperioder. Närmast
jagar vi Ystads IF (mest känt som Marios nya klubb) på
plats fem och med nuvarande tempo når vi dit år 2023.
Fjärdeplatsen nås 2026 (då passeras HK Drott om de
fortsätter att nöja sig med att besöka Sånnahallen och
andra ribbstolshallar längre ned i seriesystemet). Tredjeplatsen nås 2032 (när Eskilstuna GUIF passeras).
Andraplatsen kan vi fira 2040 när LUGI passeras. Förstaplatsen i handbollens maratontabell lämnar vi med
varm hand över till kommande generationer att fira in
när vi år 2095 hämtat upp Redbergslids IKs enorma
försprång. Lagom i tid för IFKs 200-årsjubileum 2099.
Noterbart för lagen på topp-10 är att ett av dem har

SÄSONGER
77
50
51
53
47
46
31
28
37
34
29
32
3

FÖRSTA
SÄSONG
1934/1935
1962/1963
1959/1960
1958/1959
1940/1941
1936/1937
1987/1988
1990/1991
1934/1935
1956/1957
1948/1949
1939/1940
1950/1951

SENASTE
SÄSONG
2017/2018
2015/2016
2017/2018
2017-2018
2017/2018
2017/2018
2017/2018
2017/2018
1986/1987
2014/2015
2006/2007
1994/1995
1952/1953

POÄNG
2 179
1 520
1 349
1 348
1 184
1 111
1 108
905
686
662
659
559
38

aldrig vunnit serien (H43 Lund), tre har aldrig vunnit SM-guld (Eskilstuna GUIF, IFK Skövde och H43
Lund) och ett har negativ målskillnad (H43 Lund
med -1049!). Jumbo i maratontabellen är GoIF Fram
från Jönköping med 2 poäng (en seger under sin enda
säsong 1939/40). Slår man samman alla lagen från
respektive kommun är det otvivelaktigt att Göteborg i alla fall har varit handbollsstaden nummer 1
(vi vet ju alla vilken stad som är det nu) med tolv lag
och sammanlagt 4122 poäng i maratontabellen (stilpoäng om ni plockar åtminstone åtta av dessa tolv lag).
Kristianstad har två lag med i maratontabellen för på
plats 52 har vi Näsby IF med 38 poäng på tre säsonger
1950/51-1952/52 (17 vinster, 4 oavgjorda, 33 förluster).
Hela maratontabellen hittar ni på Wikipedia.

Daniel Sirensjö
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Konferencier Hans Banke
Uppsnacket presenteras i samarbete

Starta uppladdningen med Södra Kurvan
i Södra Baren där Those Two spelar.

För privatpersoner och företag

Sveriges häftigaste handbollsklubb
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M E D VÄN N E R
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LYSSNA 07:00

Passa på att njuta
så länge det varar!

I köketpå
på Maxi!
Maxi!
I köket

Vi vill stötta våra grannar och bönder, värna
om vår natur och öppna landskap, därför vill
vi passa på att slå ett slag för hur stolta vi
är över vårt sortiment av lokalt producerade
råvaror och produkter.

Välkommen in till oss i butiken
och upptäck äkta matglädje
från trakten!

te
Missa in st
rdefe
vår skö
den
lördag
1/9!
Flera av våra lokala
leverantörer ﬁnns
på plats i butiken för
att bjuda på
provsmakningar,
tävlingar & maxade
erbjudanden!

Inne på vår fräscha FRUKT & GRÖNSAKSAVDELNING
hittar du alltid säsongens bästa grönsaker, rotfrukter, frukter,
bär och annat gott. Förutom att råvarorna smakar bättre i

säsong så är de oftast billigare eftersom tillgången är större.

Passa på att njuta av nyskördat!
Som tex nyplockade krispiga äpplen från Pär i Vånga, härliga
potatisar från Göran på Östergård eller nyskörade morötter
från Lyckås Gård.

Vår egen

Honung

I Köket hos oss på Maxi jobbar våra kockar hela dagen lång
med att framställa våra hemlagade produkter som vi är så
himla stolta över.
Våra kockar lagar all mat från grunden därför får du alltid
känslan av att alla våra färdigrätter känns som om de verkligen är hemlagade, (hemlagade på MAXI). Klassisk husmanskost och rätter som följer säsong. Fokus på bra råvaror och
om möjligt ekologiskt och närproducerade råvaror.
Så vem har sagt att lunchlådor är tråkiga, låt oss maxa din
vardag. Hemlagat, nyttigt och gott!

Håll utkik
Snart i vår
butik!
Läs
mer om vår honung
på sidan 26
Garanterat
närproducerad

Unikt, lokalproducerat
kvalitetskött nära dig!
Strandängsköttet håller en
mycket hög kvalitet av en
klass som levereras uteslutande till oss på ICA Maxi
Kristianstad samt till de bästa
restaurangerna här omkring.
Djuren är av samma exklusiva
köttras som används runtom
i världen för att ge gourmetkött till elitkockar.
Bakom strandängskött
står fyra lantbrukare med
betesmarker längs Helge

å. Till riktigt god mat ﬁnns
inga genvägar. I Kristianstads
vattenrike ger naturen unika
förutsättningar.

Vattenrikets strandängar är
grunden. Här föds djuren upp
på blomsterängar med ﬁnt
bete.

