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VANDRA VIDARE…
”på din färd mot okänt mål” som den gode
Gunnar Wiklund sjöng på Svensktoppen
julen 1966.
Churchill sa i november 1942 ” This is not
the end. It is not even the beginning of the
end. But it is, perhaps, the end of the beginning”. Efter att ha jobbat i tumultet in mot
ännu en säsongs-start med nya och gamla
medarbetare är det precis så det känns. Det
sjuder av liv och vetskapen om att vi kommer att jobba i en ny struktur förlöser nya
idéer och tankar. Därför känner jag väldigt
starkt att IFK Kristianstad nu påbörjar nästa
etapp på sin fantastiska handbolls-resa.
Det här är min sista krönika som klubbchef och det är
svårt att sätta ord på allt man upplevt sedan jag började hjälpa till inom ungdom 2007 och så småningom
kom in i styrelsen juni 2009 blir det svårare. Jag har
aldrig varit så länge på ett jobb som i IFK vilket säger
en del om hur fantastiskt och inspirerande det varit.
När Ingvar Lövkvist tog över klubban i juni 2009 och
jag och Mats Samuelsson kom in som nya i styrelsen
hade ett fantastiskt saneringsjobb under 00-talet lett
fram till att A-laget tagit sig tillbaka till Elitserien och
det andades optimism i både klubben och staden. Den
nya Arenan var ju bara 18 månader bort. Vad färre
visste var att, trots ett ekonomisk stålbad de senaste
7 åren, hade klubben fortfarande ett negativt eget kapital på 1,4 miljoner. I kassaskrinet fanns det inte många mynt.
Det första året i Elitserien blev
ett prövningarnas år med

Liganämnder, anstånd med betalningar och veckovisa
likviditetsrapporter. I styrelsen formade vi en vision
och en stark plan som vi trodde på och lyckades komma vidare på färden. Resten är historia som jag inte
tänkte fördjupa mig i idag mer än att det har varit
avgörande att ha en bra styrelse där Jonas Arvidsson
tog över efter Ingvar och sedan Johan C som har hållit
i klubban de 3 senaste åren.

“TÄNK ATT UNDER DE SENASTE 9
SÄSONGERNA HAR ÖVER 800.000
MÄNNISKOR SETT IFK SPELA
HANDBOLL I KRISTIANSTAD.”
Det är dock inte framgångarna som framför allt
gett energi sena kvällar utan alla möten med fantastiska människor som alltid finns i en idrottsförening och särskilt finns i IFK Kristianstad. Tänk
att under de senaste 9 säsongerna har över 800.000
människor sett IFK spela handboll i Kristianstad.
Att få förmånen att arbeta i en ideell förening är
speciellt och när man tänker tillbaka på alla olika
saker man varit med om är det inte konstigt att tiden gått fort. Det har varit rondelltigrar, Krutis,
bussar med sponsorer som kör fast i en gräsmatta
vid Bröndbyhallen, SM-guld, oförglömliga segrar i
Champions League, kaptensbindlar, Södra Kurvan,
publikrekord, orange uppmärksamhet i TV, tidningar mm som man aldrig kunnat drömma om,
inspring med ståpäls, spelare som kommit och gått
och satt outplånliga avtryck i klubben ja listan kan
göras flera sidor lång.

Ändå är det allra viktigaste alla människor som på olika
sätt gjort detta möjligt tillsammans. Ingen nämnd men
ingen glömd. Att engagera många människor att vilja
bidra på olika sätt i en förening är nyckeln till att alla
goda idéer kan få bärkraft och förverkligas. Mina
medarbetare i organisationen har säkert många gånger
tyckt att jag varit jobbig och krävande men samtidigt
har jag alltid försökt leda med empati och genom att
ta ansvar för det vi hittat på. Sist men inte minst är
det som allra mest gett ork och kraft sena kvällar min
egen Yin, Anna (som stått ut med det mesta), Sara
(mitt alter ego) som alltid sprider glädje och energi
hos andra och sist men inte minst Johannes som med
sin inställning och sätt att förhålla sig till handbollen
och livet (laget före jaget) gör mig så stolt som pappa.
Tänk på att i livet är det som Beatles en gång sjöng
i sin sista låt ”and in the end, The love you take, is
equal to the love you make”.

Någonstans inom oss är vi alla orangea!
PS Varför inte pröva den gamla klassikern Periquita nr 2574 (79 pix) eller Ribera 1 nr 3027 (99 pix) till
höstens gryta eller stek DS

Vi ses i Arenan!
Nikolas Larsson
Klubbchef IFK Kristianstad
@NikAlbert

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
VIMMELBILDERNA FRÅN FINALDAGEN
Foto: Peter Lindström & 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.

10 MARC CANELLAS M9
OM FEM I LAGET:
Johannes Larsson: Hometown Guy.
Richard Kappelin: The Spaniard.
Ludvig Jarmola: The Young Beast.
Philip Henningsson: Mr Nice Guy utanför
planen & The Tank på planen.
Olafur Gudmundsson: The Captain.

FEM FAVORITER:
Film: ”Inception” med Leonardo DiCaprio.
Christopher Nolan är min favoritregissör.
Fotbollslag: FC Barcelona såklart (skrattar).
Besöksmål: Var som helst där det finns
en vacker strand och man kan snorkla.
Mat: Jag älskar all mat och är faktiskt
en hyfsad kock.
Musik: Jag gillar all sorts musik och uppskattar bra låtar snarare än en viss genre.

NYFIKEN PÅ MARC CAÑELLAS
Måndag kväll och i arenans D-hall pågick
handbollsträningen för fullt för IFK Kristianstads elitlag. Trots många nya ansikten
i truppen var stämningen god och det såg
onekligen ut som om nyförvärven kommit
in bra i gänget. En av dessa nyförvärv är
spanjoren Marc Cañellas Reixach som anslutit från spanska Granollers.
– Där spelade jag mer än halva mitt liv och det var dags
för en förändring. Jag är 23 år gammal och ville ta nästa steg i min karriär. När min agent berättade om IFK
Kristianstads intresse och jag fick veta mer om klubben
var valet enkelt, berättar Marc på flytande engelska.
– Jag växte upp i en liten stad men bodde i Barcelona
i några år innan jag flyttade hit. I Barcelona pluggade
jag på universitet där jag tog en examen i bioteknik.
Som person har jag alltid varit väldigt målmedveten
och det är nog därför jag klarade att kombinera universitetsstudier med handboll på elitnivå.
Det måste ha varit tufft?
– Ja, det var det men framför allt min mamma har
alltid betonat vikten av att ha något att falla tillbaka
på om idrottskarriären inte fungerar. Min morfar var
nämligen en duktig fotbollsspelare – han spelade i
Espanyol i spanska förstadivisionen – men blev svårt
knäskadad och tvingades ge upp sin idrottskarriär.

Eftersom han bara spelat fotboll hade han inget annat
val än att ta ett slitsamt fabriksarbete istället.
– Men jag har alltid gillat att plugga och lära mig
saker, så även om det var jobbigt var det också stimulerande. Vi får se hur det blir här, jag vill göra mer än
bara spela handboll och funderar på att gå en kurs i
svenska i år och se om det finns någon spännande magisterutbildning jag kan läsa på distans nästa år.
– Fast vem vet, jag kanske är för sliten av alla matcher
och resor då och inte orkar, säger Marc och skrattar.
Vad gör du annars på din fritid?
– Jag gillar verkligen att titta på tv-serier, det är
avslappnande. En stor favorit är ”Game of Thrones”,
en annan är ”Breaking Bad” som var grym. Innan Netflix fanns och jag upptäckte serier tittade jag
mycket på film. Jag har dessutom precis köpt ett Nintendo Switch så att jag har lite mer att göra innan min
flickvän flyttar hit i februari, berättar han och ler stort.
Hur har det varit att flytta till en ny klubb i ett
nytt land?
– Det har fungerat bra. Jag har fått mycket hjälp från
både klubb och mina nya lagkamrater, framför allt
från Richard Kappelin som ju pratar flytande spanska
efter alla sina år som proffs i Spanien. Och Kristianstad
är faktiskt en riktigt trevlig småstad med en vacker
park mitt i stan och många trevliga restauranger!

– Trots all hjälp har det ändå varit mycket praktiskt
att fixa och jag har inte ens hunnit köpa en cykel än
utan får skjuts av de andra till och från träning. Jag är
dock inte så sugen på att cykla när vädret blir sämre
i höst och vinter utan siktar på att hyra en bil, inte
minst för att kunna göra lite längre utflykter med min
flickvän de dagar vi är lediga.
Hur ser du på handbollen här då. Förväntningar
och förhoppningar?
– För det första tycker jag det är fantastiskt att en liten
stad som Kristianstad kan ha närmare 5 000 åskådare
på sina hemmamatcher, det är otroligt inspirerande.
Sen vet jag att detta är en välorganiserad klubb med en
väldigt bra tränare och ett ungt och träningsvilligt lag.
– Jag hoppas och tror att jag kommer att utvecklas en
hel del som handbollsspelare här, inte minst fysiskt, och
att vi tar guld i Sverige och ännu ett steg i Champions
League. Det blir tufft men vi ska verkligen göra vårt
bästa, avslutar Marc Cañellas vår pratstund och beger
sig till massagebänken där Ingemar Gannby väntar.

Björn Melin
Frilansskribent
@bokstavstrogen

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
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– 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

MARKUS WALDÉN

– Materialförvaltare –

– Massör –

– Sjukgymnast –

– Läkare –
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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.

#JAGÄRORANGE

SUPPORTERSHOPEN
STARTA SÄSONGEN MED ATT
KÖPA VÅR MATCHTRÖJA
FINNS I SHOPEN!

499 : Sveriges häftigaste handbollsklubb

#jagärorange

LAGUPPSTÄLLNINGAR
Nr.

Spelare

Mål Halvlek 1

Mål Halvlek 2

IFK KRISTIANSTAD

ÖNNEREDS HK

Nr.

Spelare

1. Leo Larsson

1.

12. Gustav Banke

12. Sebastian Abrahamsson

16. Richard Kappelin

2. Daniel Blomgren

2. Emil Hansson

5. Måns Gerdtsson

3. Hugo Svensson

6. Anton Schulze

4. Adam Nyfjell

7. Rasmus Just

5. Arnar Arnarsson

8. Hugo Bengtsson

Rex Radermacher

9. Viktor Rhodin

T R Ä N A R E:

H U V U D T R Ä N A R E:

Ola Lindgren

Tommy Atterhäll

A S S . T R Ä N A R E:

T R Ä N A R E:

Lasse Olsson

Marcus Tobiasson

17. Kevin Rosén

SJUKGYMNAST:

M Å L V A K T S T R Ä N A R E:

21. David Sandberg

Patrik Sigsjö

Marcus Jigenheim

MASSÖR:

LA G L ED A R E:

Ingemar Gannby

Kent Andersson

23. Frederik Langhoff Olesen

M A T ER I A LFÖ R V A L T A R E:

M A T ER I A LA R E:

24. David Wattström

20. Anton Persson

Stefan Ljunglöf

Robert Larsson

28. Marcus Aggenfjord

21. Alfred Ehn

LÄ K A R E:

FY S T R Ä N A R E:

Markus Waldén

Agne Bergwall

29. Marcus Norrbrink

24. Teitur Einarsson

FY S T R Ä N A R E:

FY S I O T ER A PEU T :

32. Samuel Strömberg

25. Ludvig Jurmala

Jonas Carlström

Annika Lindqvist

33. Mirko Vicentijevic

26. Valter Chrintz

K O S T R Å D G I V A R E:

LÄ K A R E:

Vickie Peolin

Michael Svensson

M EN T A L C O A C H :

EL I T A N S V A R I G :

Johan Ekengren

Mikael Österwall

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

30. Anton Halen
35. Evon Mohlin

DOMARE Markus Winberg & Michael Johansson

DELEGAT -

Mål Halvlek 1 Mål Halvlek 2

14. Jonas Daglund

22. Christoffer Örtenwall

FUNKTIONÄRER Ronny Brännström & Lennart Nilsson

#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

Önnereds HK

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

IFK Kristianstad
HIF Karlskrona

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.”
ÖRJAN 52

SB
STAD LADET
N
A

ÖR

URFPAKET

IFK Kristianstad

SS

2018-09-05 19:00

F

Onsdag

TESTA SURFPAKETET!
I

HANDBOLLSLIGAN 2018–2019 – Grundserien

KÖP KRIST

SPELPROGRAM

S TA

MÅNADE

N

IFK Kristianstad
Ystads IF HF

IFK Ystad HK
IFK Kristianstad

Läs mer på

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

Foto: Bildbyrån, Hässleholm.

Nudie Jeans | Lee | Levis | Replay | Tommy Jeans | Fred Perry
Dockers | Clean Cut | Matinique | Resteröds | Tiger Jeans

Lilla torg, Kristianstad. Öppet: Vard. 10-18, Lörd 10-16

VI HÅLLER PÅ IFK

R

Transport

kran t gräv

P

0709-77 25 69

RP

Transport

kran t gräv

0709-77 25 69

044-211111

info@ksdkyl.se

Foto: Bildbyrån, Hässleholm.

DET MAN SER MEN INTE SÄGER
För ett antal år sedan besökte jag en journalist (för övrigt vår hjälte Ingemar ”Ingo”
Johanssons fru) som jobbade på Hänt Extra. Edna bjöd på kaffe och visade runt på
redaktionen. – Följ med mig, sa hon plötsligt och tog min hand, det här måste du se.
Vi gick tillsammans in i deras konferensrum
och Edna ledde mig mot fönstret.
Vi tittade ned på gatan under tystnad. Där fanns bara
ett antal grymt flotta lägenhetshus mitt emot och jag
fattade absolut ingenting. Förvirrat tittade jag på
Edna, som nickade ner mot en av våningarna. – Där
bor Stefan Persson, H&M’s ägare och VD. Jag tror
inte att han visste vilka som har kontor här när han
köpte det– vi kan se precis allt han gör. Precis allt.
Ni undrar vad detta har att göra i min första IFK-krönika för säsongen? Jag säger som Edna – precis allt. Som
av en händelse bor vi ju grannar med självaste Nikolas
Larsson. I somras var han och hans förtjusande hustru
Anna bortresta under tre veckor. Som husvakt hade de

anlitat ingen mindre än Johannes Larsson.
Och som ytterligare en händelse skulle IFK ha sin årliga lagfest just under Nikolas och Annas frånvaro. I
deras trädgård. Stolar bars över från oss och pizzor levererades från Katrins Pizzeria. Sedan började festen.
Vi satt i vår trädgård – ungefär lika långt ifrån laget
som journalisterna på Hänt Extra befann sig ifrån Stefan Persson, om ni förstår vad jag menar.
Men saken är den att Hänt Extra inte en enda gång
publicerade något privat om Stefan Persson (som ju
för övrigt alltid har varit extremt privat – särskilt när
det gäller journalister) och samma sak gäller för mig.
Jag nöjer mig således med att konstatera att när det
gäller sammanhållningen i laget, killarnas tävlingsinstinkter, allmänna fysiska kondition och uthållighet –
dagen efter var det golftävling i Skepparslöv – så hyser
jag inga som helst tvivel om att även denna handbollssäsong kommer att gå till historien.
Till pojkarna i laget vill jag säga – var aldrig oroliga!
Ni vet att ni kan lita på mig i alla väder. Det spelar inte
ens någon roll om man har slutat i laget – en IFK:are

är alltid en IFK:are i mina ögon. Det gäller exempelvis
Iman Jamali, som långt efter en avslutad och synnerligen framgångsrik säsong i IFK fortfarande omtalas i
olika sammanhang.
Sommarens fantastiska upplevelser är hur som helst
över nu och allvaret har börjat. Som vi har längtat
efter spänningen, Ola Lindgrens utbrott, inspringslåten,
Krutis och minglet i Arenan! Det känns jättekonstigt att
inte Nikolas Larsson ständigt finns vid vår sida (ja, vid
min sida finns han ju förstås – bara en häck bort) och
det är väl det enda smolket i vår lyckobägare just nu.
För övrigt har jag bestämt mig för att under den här
säsongen förverkliga mitt löfte till er och mig själv – att
göra en intervju med pojkarna i omklädningsrummet.
Jag ska rusta mig med mörka solglasögon och hur
mycket av det jag upplever som kommer att publiceras, ja, det kan jag inte svara på…

Åsa Scharin
Handbollskännare och sportfanatiker

JULEN PÅ ARASLÖV

5-RÄTTERS

FANTASTISK JULMENY
Stolt sponsor till handbollen i Skåne
& Svenska handbollslandslagen

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION
ELLER BOKNING: 044-716 00

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

Tel. 044-716 00 | www.araslovgolf.se
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Där vi själva skulle vilja leva

VEM ÄR ADAM?

Vart kommer du ifrån? Berätta lite om dig själv.
Jag kommer ursprungligen från Knäred i Halland.
Bodde 7 år i Växjö och 1 år i Australien där jag läste
coaching & sport management på universitetet innan jag flyttade till Kristianstad. Nu bor jag i en villa
i Öllsjö tillsammans med min fru Maria samt barnen
Ludvig och Betty. Jag har tidigare drivit egna bolag
inom personlig träning, friskvård och senast byggde
jag ett eget sportklädesmärke. Jag älskar att resa och
gör det så mycket jag kan, gärna till varma länder eller
till något sportevenemang.
Hur länge har du följt IFK?
Jag började följa IFK när jag flyttade hit och hade som
mål att få på Jesper Larsson (som då var målvakt i
IFK) ett par röda byxor som vi hade i klädkollektionen
men som dessvärre aldrig blev verklighet. När arenan
sedan byggdes blev jag en mer frekvent supporter. Jag
har sett alla SM-finaler utom förlusten mot Sävehof
och var också med när vi mötte Barcelona borta vilket
var en fantastisk upplevelse.
Vad är din roll i föreningen? Vad för visioner har du
för IFK?
Jag är Kommersiell Chef med Huvudområdena Marknad och Partners. När Nikolas nu slutar som klubbchef
så kommer klubben istället att ledas av en trio. Förutom
mig ingår där Jesper Larsson som Sportchef och Henrik
Fröberg som match & Evenemangschef.
Jag vill se ett IFK som är föredöme för övriga handbollssverige och på så sätt inspirera de andra att ta
steg för steg. Jag tror en ökad konkurrens är en nyckelfaktor för att utveckla intresset. Sedan vill jag se en
utveckling av handbollseventet med en mer levande
entré och med något som intresserar alla. Vi behöver
vara intressanta även för de som inte älskar handboll.
För att nå dit behöver vi mer kreativa upplägg tillsammans med våra partners. Ett uttalat mål från styrelsen
är också att få in nationella och internationella partners vilket vi ska fixa!

8 SNABBA MED ADAM
Favorit mat: Hamburgare
Favorit stad: Los Angeles
Favorit dryck: Öl
Favorit lag: IFK Kristianstad
Favorit plats i Kristianstad: Tivoliparken
Favorit film: Nej, jag tittar bara på sport
När jag hör IFK Kristianstad tänker jag
på: Sveriges häftigaste handbollsklubb
SM-Guld eller Final 4 i CL: Final 4

Har du idrottat själv som ungdom/senior?
Absolut, hela livet. Främsta merit får väl vara ett SMguld i tyngdlyftning som Ungdom. Sedan tog fotbollen
över och jag spelade bl.a. i IS Halmia och i Markaryd.
Jag hoppas verkligen kunna återuppta någon idrott
inom kort men jag har en kropp som inte riktigt vill
lika. Dock har jag aldrig spelat handboll.
Vem/vilka var din förebild-er under din uppväxt?
Hur har de påverkat dig i ditt liv?
Jag ser upp till människor med driv oavsett om det
handlar om idrott, affärer eller andra områden.
Människor som får andra att bli motiverade och att
driva igenom mål och visioner. Detta är något jag
hoppas kunna dela med mig av framöver. Jag har själv
alltid haft ett stort driv och nyfikenhet och på så sätt
få uppleva och testa mycket.

Christian Cosmo

DETTA HÄNDER PÅ ENTRÉTORGET

UPPSNACK 18.20
PETER GENTZEL
EXTRA
LÖRDAGSÖPP
ET

6 OKT
09 -14

För privatpersoner och företag

Konferencier Hans Banke
Uppsnacket presenteras i samarbete

Kom i tid och kolla in Formelbil och
racekarting från Kristianstad Kartingklubb

Sveriges häftigaste handbollsklubb
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M E D VÄN N E R
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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.

