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VÅR HEMMABORG.....
Står sig fortsatt stark och det är en viktig
faktor för ett långt slutspel! Väldigt skönt
att se att killarna tagit till sig feedbacken
efter den minst sagt mindre väl genomförda
matchen borta mot Jönköpingslaget
Hallby. Inte att föringa Hallbys insats i den
matchen men det är en match vi skall
vinna så här långt in i säsongen. Jag vet
att killarna har snackat sig samman och
under devisen ” Vi vinner som ett lag
och förlorar som ett lag” är jag helt övertygad att det var säsongens sista djupdykning prestationsmässigt. Det är härligt att
matcherna duggar tätt så att killarna kan
kliva in i ny matchbubbla omgående och
fokusera fullt ut på att vinna nästa match
I matchen mot Sävehof visade laget att hemma i Kristianstad arena, framför våra underbara supportrar, är
vi svårslagna när vi trampar igång och bara kör...
Nu har vi två matcher kvar innan slutspelet drar igång och jag hoppas av hela
mitt hjärta att dessa matcher

spelas med publik. Då ingen har undgått den global
epidemin och hur den slår över hela världen med
stängda städer, regioner och tom länder och många
människor med redan nersatt hälsotillstånd som är
extra utsatta, så följer vi självklart Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande hur vi som förening och matcharrangör skall agera i denna situation.
På fredag så möter vi Önnered och där behövs ingen
extra tändvätska för laget då vi har revansch att kräva

“...HJÄLPT KILLARNA ATT LYFTA SIG
YTTERLIGGARE ETT SNÄPP – NI ÄR
OUMBÄRLIG, TACK!”
för förlusten i Önnered i höstas. Önnered är ett lurigt
lag med många irrationella och snabba spelare som
med sin fart och energi skapar förvirring och med det
kommer de till annorlunda lägen som är ovanliga för
motståndarens försvar och även för målvakterna, då
skotten kommer från oväntade positioner.

vi får och därmed också vilka eller vilket lag vi kan
välja i kvartsfinalen, en kvartsfinal som vi troligtvis
spelar lördagen den 21 Mars.
Jag vill också passa på att tacka alla som under grundserien varit på plats i arenan och stöttat laget och
hjälpt killarna att lyfta sig ytterliggare ett snäpp – ni
är oumbärlig, TACK! Sedan ser jag såklart fram emot
att träffa er även i slutspelet mot slutmålet – SM-guld!
Ps. Missa inte föreningens årliga ungdoms inmarsch
i paus .ds.

VÄLKOMNA IN I DEN ORANGEA VÄRMEN, IKVÄLL
TILLSAMMANS MED ALLA VÅRA KILLAR OCH TJEJER
I VÅRA UNGDOMSLAG. - DE E VI SOM ÄR IFK
Anders Chrintz
Ordförande IFK Kristianstad

Efter Önnered har vi sista matchen i grundserien borta
mot Skövde som kan ha betydelse vilken slutplacering

infab.nu
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SVERIGES HÄFTIGASTE HANDBOLLSEVENT
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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!
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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”.
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Rinkaby Rör
Din VVS- och VA-butik!
Välkommen till vår butik i Rinkaby
med stor badrumsutställning.
Här får du personlig service, rådgivning och de bästa erbjudandena!
Måndag– Fredag, kl 08.00–17.00
Sandhedsv. 2, Rinkaby
www.rinkabyror.se

Industrigatan 41, 044-126070. Citybudet.se

@ifkkristianstad

På bifogad bild ser man ingen mindre än Valters pappa, aka IFK’s styrelseordförande, med mitt örhänge i
örat! Hur otippat är inte det? Anders Chrintz anländer
således triumferande till vårt nyuppdukade bord samtidigt med Fabrikören och vi får en fantastisk kväll
tillsammans allihop. Och jag får tillbaka mitt älskade
örhänge. Och IFK vann. Den matchen.

Foto: Bildbyrån, Hässleholm.

Det gjorde de ju tyvärr inte veckan efteråt när de mötte
nykomlingarna Hallby borta. Vi var den kvällen på
Bäckaskogs slott tillsammans med sponsorerna i Club
10 och jag hade helt missat att IFK överhuvudtaget
skulle spela match. När någon vänlig person upplyste
mig om att så var fallet förstod jag inte ens vad vederbörande sa när han nämnde Hallby. – Vilka i herrans
namn är det, undrade jag förvirrat.

VADÅ HALLBY?
Ibland händer helt oförklarliga saker inom
handbollen. Helt oförklarliga. Som häromsistens när Cecil och jag oväntat blev utslängda från Arenarestaurangen! Ja, ni
läste rätt. Vi hade bespetsat oss på en räkmacka innan matchen mot Alingsås men
hade missat att boka bord. Och det var
helt knökfullt i restaurangen. Fattar ni? En
måndagskväll!
Det är ju både dåliga och bra nyheter. Dåliga nyheter
för Cecil och mig, så klart, men samtidigt helt fantastiskt att se vilken uppslutning vi visar som publik!
Med svansen mellan benen tvingades vi alltså att trappan upp till Stjärnrestaurangen och höll tummarna
(för vi hade självklart inte bokat bord där heller).
På vägen upp inser jag att jag drabbats av ännu mer
otur – mitt ena IFK-örhänge, ni vet det där som Jeppe

Larsson tror är äpplen, är borta! Puts väck! Jag erinrar mig en mängd kramande när vi anlände till Arenan och förstår att där någonstans måste örhänget ha
ramlat av. Mycket ledsamt. Jag har kommit att bli väldigt förtjust i dem, nämligen.
Men vi har inte en sekund att förlora – jag har att välja
mellan ett bord i Stjärnrestaurangen eller att få mitt
örhänge tillbaka. Jag väljer bordet. Nu faller det sig inte
bättre än att det är nästintill fullt även här och vårt öde
ligger nu i fantastiska Petras händer. – Snälla, söta, rara,
vädjar Cecil och jag, kan du inte ordna ett bord för oss
och Fabrikören som ansluter om några minuter?
Petra tittar lite uppgivet på oss men förbarmar sig till
sist. – Ja, jag ska fixa det. Vänta här ett ögonblick så
dukar jag upp. Vi drar en lättnadens suck och ställer
oss och pratar med lite trevligt folk under tiden. Och –
vad händer då?!!! Plötsligt plingar det till i min mobil
och jag får ett sms från Valters förtjusande mamma
som skriver: ”Saknar du det här”?

#JAGÄRORANGE

Det namnet lär jag ju få lägga på minnet efter den
kvällen… Tyvärr. Å andra sidan fanns det skojiga
saker att lägga på minnet den där kvällen på Bäckaskog
också. Det brukar ofta vara så i livet. Bland annat ett
fantastiskt samtal med vår egen Leo Larssons mamma
och pappa, som ser varenda match IFK Kristianstad
spelar. Den här gången hade de valt att spendera kvällen
med oss i Club 10 istället för att åka till Jönköping.
Innan middagen fick vi en liten rundvandring och tog
bland annat en kik på några av de nyrenoverade hotellrummen på slottet. Leos pappa stod en stund och
tittade på dubbelsängen. Han såg lite fundersam ut
och jag undrade nyfiket vad han tänkte på. – Jaaaa,
jag vet inte riktigt, svarade han dröjande. Jag skulle
nog hellre vilja att sängen var helt rund. Otippat?
Kanske det, men detta samtal skulle snart och med
bli ännu bättre för precis då anslöt Leos mamma och
fyllde i, tveklöst och med kraft: – Japp, och vattensäng
ska det vara!

Åsa Scharin
Handbollskännare och sportfanatiker

Foto: Bildbyrån, Hässleholm.
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OM FEM I LAGET
Fredrik Petersen: Med sin erfarenhet och
sitt stora handbollskunnande har han blivit
lite av en mentor för flera av oss. Inte bäst
i gymmet dock (skrattar).

KRIGAREN LUDVIG JURMALA ÅSTRÖM
Ett av säsongens utropstecken i mina ögon
är den unge mittsexan Ludvig Jurmala
Åström som med engagemang och okuvlig
vilja har krigat sig till en plats i matchtruppen på ett sätt som vi kanske inte trodde
var möjlig när säsongen inleddes. Jag fick
en pratstund med honom efter lördagens
träning och frågade hur han själv såg på sin
utveckling.
– Det känns bra. Det var lite tungt när det under försäsongen stod klart att det en ny mittsexa skulle anlända som dessutom var mer erfaren än vad jag var,
inte minst internationellt. Men jag har hela tiden haft
inställningen att kämpa på och visa vad jag kan när
jag väl får chansen.
– I själva spelet har jag verkligen försökt att ta till mig
det ”Ljubo” [Vranjes] och Björn [Sätherström] säger.
Det känns som att jag kommit in mer och mer i det
och både får och tar ansvar på ett sätt som jag inte
gjorde i början.
Personligen tycker jag att du alltid visar härlig inställning och det gillar man ju som supporter.
– Det var roligt att höra, inte minst eftersom jag hela
tiden haft drivet att göra mitt bästa oavsett om jag varit utanför truppen, om jag suttit på bänken eller om
jag fått chansen framåt eller bakåt. Jag vill ge energi
till både medspelare och supportar eftersom jag vet att
energi smittar.
– Sedan känner jag att jag under tiden här har blivit
bättre och bättre på att läsa spelet, inte minst i försvaret, och att jag blivit smartare i mitt agerande på planen. Framåt handlar det mycket om att fortsätta utveckla fotarbetet och att hitta samarbetet med niorna,
där lär jag mig mycket av framför allt Adam Nyfjäll.
När du kom hit var du tydlig med att du ville lära
dig av Adam men även Arnar Arnarsson som spelade här då. Hur har det gått med det?
– Det är två olika speltyper där jag liknar Arnar mest
på det sättet att vi båda är stora och starka och utgår
från det i vårt spel. Adam fokuserar mer på snabbhet
och spelförståelse och det passar väldigt bra i det sätt
som ”Ljubo” vill att vi ska spela. Jag har såklart tittat
och lärt mig från båda men av naturliga skäl mest från
Adam.

– Just att fotarbetet har blivit bättre har också gjort att
jag kunnat använda min fysik mindre vilket i sin tur
har lett till att jag inte lika lätt blir utvisad. I min ungdom och i början här var det mycket fysik och raka
armar eftersom jag inte rörde mig så bra men det har
blivit mycket bättre.
Du blev ”matchens lirare” för första gången hemma
mot Alingsås häromveckan. Kul!
– Det var väldigt speciellt måste jag säga! Och att det
var mot ett så bra lag som Alingsås och inför vår fantastiska hemmapublik var otroligt inspirerande, säger
Ludvig entusiastiskt.
Dina föräldrar har ju aldrig varit riktigt handbollsintresserade men har det förändrats något nu när du
spelar på heltid i IFK Kristianstad och får mer och
mer speltid?
– Haha, det har nog ökat lite. De gick faktiskt en kurs
i Tyresö nyligen som hette ”handboll för nybörjare”
men det handlar nog mer om att de är intresserade av
mig än av handboll, berättar han och skrattar igen.
Hur är dina tankar inför det kommande slutspelet?
– Personligen är det jättestort med slutspel. Förra året
var jag inte en del av laget på samma sätt som nu även
om jag försökte peppa grabbarna från läktaren. I år är
jag med ”på riktigt” och det ska bli jättekul! Jag försöker förbereda mig på bästa sätt och vara professionell i alla avseenden, oavsett om det handlar om att ta
ett extra gympass eller om att äta och sova ordentligt.
Det handlar också om att träffa kompisar och annat
som är kul utanför planen för att vara på topp även
mentalt. Mår man bra så spelar man bra, som Fredrik
Petersen brukar säga.
Nu möter ni Önnered. Hur är de att möta?
– Det är riktigt krigarlag som vi förlorade mot borta.
Då ledde vi med flera bollar men de kämpade på och
vann till slut och det är tydligt att inställning slår klass
i handboll. Det gäller verkligen att vi är på tårna från
början och inte underskattar dem. Krigar vi och gör
det vi ska så vinner vi med 28-22, avslutar Ludvig vårt
samtal och ler stort.

Björn Melin
Frilansskribent
@bokstavstrogen

Philip Henningsson: En riktig NBA-nörd
och för mig som bara känner till LeBron
James kan det bli svårt att hänga med i
basketsnacket.
Olafur Gudmundsson: Riktigt hett temperament. Lätt att hetsa och det är alltid kul
(skrattar).
Teitur Einarsson: Hård som granit på
utsidan men nog lagets största nallebjörn
innerst inne (skrattar).
Gregor Ocvirk: Jag brukar få höra att jag
är virrig men det är ingenting gentemot
”Grega” (skrattar).

TRE ÖGONBLICK HITTILLS I BRANDGULT
Matchens lirare: Priset som ”Matchens
lirare” mot Alingsås, ett bevis på att min
utveckling varit god och att jag kan leverera
mot bra motstånd. En belöning för allt
arbete man lägger ner.
Champions League: Att få möta de bästa
i Champions League har varit häftigt och
särskilt då att få spela mot bland annat
barndomsidolen Julen Aguinagalde i
Kielce. Vi träffades faktiskt på Borgmästargården efter matchen här och då passade
jag på att snacka lite med honom, vilket
var coolt.
Debuten: Först gången jag spelade i
Kristianstad Arena. Det var fantastiskt att
görs debut inför denna hemmapublik och
matchen blev dessutom extra minnesvärd
av att jag fick ett rött kort (skrattar).

Foto: Bildbyrån, Hässleholm.

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

MV

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 –

JACKETS
S W E AT E R S
SHIRTS
JEANS
SHOES
BAGS
FOR MEN & WOMEN

MAN | WOMAN | HOME
EKBERGS MAN|WOMAN|HOME LILLA TORG KRISTIANSTAD. MÅN–FRE 10–18. LÖR 10–16. SÖN 12-16.

SVERIGES HÄFTIGASTE HANDBOLLSKLUBB
att få ett ”wild card” till Champions League (Sverige
har ingen av de 10 ordinarie platserna). Däremot kan
vi mycket väl få 2 lag i Europa League varav ett av
dem troligen får kvala i kvalrond ett eller i bästa fall
i kvalrond 2 (kvalen startar i slutet av augusti 2020).

QUO VADIS VÄRLDEN?
Efter några mycket intensiva mötesdygn
med EHF-organen jag är med i följer jag IFKs
match mot IK Sävehof via Cmore i telefonen.
Tänk vilken positiv skillnad mot förr med vårt
nuvarande mediaavtal med TV4/Cmore. Nu
kan man följa sina lag i Handbollsligan överallt även om jag givetvis tycker att handboll
skall upplevas levande och på plats och allra
helst i Kristianstad Arena.
Precis som världen i övrigt påverkas idrotten och
handbollen av de pågående åtgärderna för att hantera
och begränsa effekterna av Covid 19 och en eventuell
spridning från dess europeiska fäste i Italien. Åtgärderna som vidtas är väldigt olika över hela Europa.
Jag skall inte gå in och debattera detaljer men man
kan konstatera att det är en mycket komplex och
komplicerad situation att hantera. Bara framtiden
kan visa vilka åtgärder som var de korrekta. Själv-

klart upptog detta en hel del av diskussionen i Wien.
Hur skall ev. inställda matcher hanteras. Vilka möjligheter har man att skjuta upp utan att äventyra säsongen
etc. etc. Grundinställningen är att spela med eller utan
publik (beroende på läget) för att förhoppningsvis gå
mot en stabilare situation i Europa i mitten av april
(i den bästa av världar).
Inom handbollen i Sverige följer vi de råd som vi som
specialförbund får från Riksidrottförbundet (RF) som i
sin tur får sina bedömningar av Folkhälsomyndigheten.
Det är råden och besluten från våra myndigheter som
kommer att styra resten av säsongens genomförande.
Till nästa säsong är det också premiär för de nya formaten i Europa-spelet. På tisdagar kommer gruppspels-matcherna i Europa League (gamla EHF-cupen)
gå med start i oktober. Detta följs sedan av gruppspelsmatcher i Champions League onsdag och torsdag. Hur Sverige blir representerat är lite oklart då det
kommer att bli mycket svårt för de svenska mästarna

Nu är dagens matcher till ända och IFK gjorde ännu
en strong hemmamatch och mosade Sävehof med 12
bollar. Skövde var inte mycket sämre efter en elvabollars seger mot Önnered. Placeringsstriden i Handbollsligan inför slutspelet är mycket raffinerad inför
de avslutande 2 omgångarna. Malmö har seriesegern
i egna händer inför mötena med Hallby och Sävehof
och känns trots storförlusten mot Alingsås som den
troliga seriesegraren. Alingsås som är en poäng efter
Malmö men 2 före IFK och Skövde har IFK Ystad
och LUGI kvar och det kan bli lite svårare. Jag tror
inte topp fyra avgörs förrän i sista omgången. Dessutom slog Varberg Ystads IF så bottenstriden lever en
omgång till. Handbollsligan levererar raffel in i kaklet.
Avslutningsvis kan jag konstatera att nordöstra Skåne
levererar på handbollsfronten. Kristianstad Handboll
tog sig direkt tillbaka till SHE-ligan efter en mycket
stark säsong. Grattis!!! Vinslövs HK tog sig tillbaka till
Allsvenskan igen efter en likaså mycket stark säsong.
Man blir också Allsvenskans kanske enda skånska lag
vilket bidrar till möjligheterna att stärka truppen. Jag
vågar inte som Bladets krönikörer ta ut kvalet mellan
de olika lagen i förväg då Karlskrona mycket väl kan
slå OV Helsingborg i ett kval.
I övrigt hoppas jag att vi hittar vägen fram till en lösning
för en ny Svenska Cupen i handboll med avslutning
med ett Final Four koncept samtidigt som vi skippar
pool-spelet. Men det är mycket som skall lösas och
klaffa för att vi skall nå dit. Mer om det i höst.

Nikolas Larsson
Ordförande i Handbollsligan

LAGUPPSTÄLLNINGAR
Nr.

Spelare

Mål Halvlek 1

Mål Halvlek 2

IFK KRISTIANSTAD

ÖNNEREDS HK

Nr.

Spelare

1. Leo Larsson

1.

12. Rene Ingram

12. Sebastian Abrahamsson

16. Richard Kappelin

2. Max Santos

3. Hugo Svensson

6. Anton Schulze

4. Adam Nyfjell

8. Hugo Bengtsson

6. Philip Henningsson

9. Viktor Rhodin

Rex Radermacher

9. Gregor Ocvirk

T R Ä N A R E:

H U V U D T R Ä N A R E;

10. William Pettersson

13. Olafur Gudmundsson

Ljubomir Vranjes

Tommy Atterhäll

11. David Sandberg

A S S . T R Ä N A R E:

T R Ä N A R E:

Björn Sätherström

Marcus Tobiasson

13. Johan Blickhammar

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:

14. Carl Lindqvist

21. Alfred Ehn

Stefan Ljunglöf

Marcus Jigenheim

19. Pontus Mellegård

23. Simon Birkefeldt

SJUKGYMNAST:

LA G L ED A R E:

Patrik Sigsjö

Kent Andersson

20. Axel Segertoft

MASSÖR:

M A T ER I A LFÖ R V A L T A R E

25. Ludvig Jurmala Åström

Ingemar Gannby

Robert Larsson

22. Christoffer Örtenwall

26. Valter Chrintz

LÄ K A R E:

LÄ K A R E:

Markus Waldén

Michael Svensson

24. David Wattström

FY S T R Ä N A R E:

FY S T R Ä N A R E:

Jonas Carlström

Agne Bergvall

29. Marcus Norrbrink

K O S T R Å D G I V A R E:

FY S I O T ER A PEU T :

32. Samuel Strömberg

Vickie Peolin

Annika Lindqvist

14. Viktor Hallén

24. Teitur Einarsson

30. Anton Halen
35. Evon Mohlin
37. Zoran Bozic
83. Fredrik Petersen

Mål Halvlek 1 Mål Halvlek 2

21. Anton Hedberg

27. Anton Hallbäck

33. Mirko Vicentijevic

M EN T A L C O A C H :

Johan Ekengren

DOMARE Mohamed Abdulkadir & Johan Gedda

DELEGAT Anders Larsson

FUNKTIONÄRER Lars Brorsson & Julia Isberg

#JAGÄRORANGE

5 TIPS – INNEHÅLL
Dags att ta fram nytt innehåll till företagets webbplats? Besök www.klevland.se eller scanna
QR-koden med din mobilkamera för att ta del av 5 tips som hjälper dig rätt.

SPELPROGRAM & RESULTAT
PRELIMINÄRA KVARTSFINALDATUM FÖR HEMMAMATCHERNA
2020-03-21

IFK Kristianstad

Motståndare ej bestämd

2020-03-27-2020-03-29

IFK Kristianstad

Motståndare ej bestämd

Eventuellt 2020-04-02

IFK Kristianstad

Motståndare ej bestämd

Foto: Bildbyrån, Hässleholm.

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

TABELL

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

Uppdaterad: 11 mars 2020
TABELL

SP

V

O

F

+/-

P

+/-

1.

HK Malmö

30

23

1

6

839 - 731

47

108

2.

Alingsås HK

30

22

2

6

863 - 756

46

107

3.

IFK Kristianstad

30

22

0

8

828 - 730

44

98

4.

IFK Skövde HK

30

21

2

7

839 - 747

44

92

5.

Ystads IF HF

30

18

0

12

877 - 790

36

87

6.

IK Sävehof

30

14

6

10

813 - 803

34

10

7.

IFK Ystad HK

30

16

1

13

795 - 782

33

13

8.

Lugi HF

30

14

3

13

803 - 793

31

10

9.

Redbergslids IK

30

12

5

13

806 - 828

29

-22

10.

IF Hallby HK

30

11

1

18

798 - 853

23

-55

11.

Önnereds HK

30

8

0

22

775 - 877

16

-102

12.

Eskilstuna Guif IF

30

6

3

21

782 - 888

15

-106

13.

OV Helsingborg HK

30

6

0

24

774 - 866

12

-92

14.

HK Varberg

30

5

0

25

709 - 857

10

-148

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.

TRUBADURERNA MATTE OCH JOCKE SPELAR I SÖDRA BAREN FRÅN KL 17.30

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

med totalt 62-47, bästa målskytt med 14 mål var återigen LMM. Sista hindret innan det hägrande gruppspelet utgjordes av rumänska CSM Bacau. En storseger
med totalt 63-52 kom, bästa målskytt totalt Andreas Cederholm med 13 mål. Gruppspelet var indelat i
fyra grupper med vardera fyra lag. IFK fick möta Pick
Szeged (Ungern), HBC Nantes (Frankrike) och Tatran
Presov (Slovakien). Det gick väl sådär med endast en
vinst, Tatran Presov hemma, på åtta matcher.

Foto: Bildbyrån, Hässleholm.

EUROPEISKA CUPER, EHF-CUPEN
EHF, det europeiska handbollsförbundet har i många år arrangerat cuper för klubblag. Säsongen 1956/1957 startade de European Champions Cup, på svenska benämnd
Europacupen, en turnering för de nationella mästarna i respektive land. Tyvärr för IFKs del
var detta precis efter de stora glansdagarna, det fjärde och senaste SM-guldet hade tagits
1953. Oerhört synd att inte cupen startades tio år senare, det hade varit kul att få ett facit
på hur bra de årens IFK hade stått sig ute i Europa. Säkerligen med bravur, och det hade
inte varit osannolikt med en cupvinst om man tittar på de svenska cupresultaten. I den allra
första Europacupen kom de svenska mästarna Örebro SK tvåa, efter finalförlust mot HC
Dukla Prag. Den andra upplagan vanns av Redbergslids IK i final mot Frisch Auf Göppingen!
Tyskarnas tur kom året efter när de finalslog danska Århus GF. Nordisk klubblagshandboll
stod sig bevisligen väl ute i Europa. 1993 döptes cupen om till Champions League.
2012 nådde IFK SM-final och belönades med en plats
i EHF-cupen, den näst finaste cupen. Första året fick
vi kvala i tre steg med dubbelmöten. I det första steget
vållade slovakiska HC Sporta Hlohovec inga problem,
IFK vann stort både hemma och borta. Bästa målskytt
i IFK var LMM med totalt 13 mål. En kul sak med cuper är att få möta nya lag från andra länder, som man
aldrig mött förut. Åhus Handboll P04 åkte exempelvis
till danska Rödspättecupen, och fick i första matchen
möta IFK Kristianstad. Spännande! Lika spännande
som att IFK i EHF-cupens steg två lottades mot inga

mindre än exotiska Eskilstuna GUIF. Hemmamatchen
vann IFK med 24-22, och i returmatchen leddes i halvlek med 16-11. Tyvärr klappade spelet därefter ihop,
och andra halvlek förlorades med åtta mål, 7-15, så
GUIF vinner matchen med 26-23 och går vidare på
totalt ett mål mer gjort.
Nya tag året därefter då det återigen vankades EHFcup 2013, efter finalförlusten mot HK Drott. Nu hade
vi börjat visa vad vi går för, så vi slapp kvalomgång
ett och gick direkt in i kvalomgång två. Där väntade
Handball Esch från Luxemburg. IFK vann bekvämt

Tredje gången gillt tänkte vi när det återigen blev spel
i EHF-cupen året därpå 2014. Och tack vare missad
SM-final fick vi återigen kvala i tre steg. Först ut var
grekiska A.C. Diomidis, storseger med totalt 60-36. I
steg 2 väntade RK Maribor Branik (Slovakien). Bästa
målskyttar totalt i IFK med 9 mål var Andreas Cederholm och nyförvärvet Jerry Tollbring. Jerry gjorde 7 mål i Grekland i sin första match i IFK. Bara en
kvalomgång kvar innan gruppspel. Vi räddes inga lag
i steg 3, möjligtvis HSV Hamburg som vann Champions League två år tidigare. Lotten blev då så klart
Hamburg. En hedersam tvåmålsförlust hemma, 2729, gjorde att chansen fanns där inför returen nere i
Tyskland. Vår stjärnmålvakt Beutler hade ju spelat
i just Hamburg och hade full koll på deras spelare.
Södra Kurvan tryckte till och med upp en banderoll
med Beutler och texten ”Hamburg, we will eat you”.
Men dagarna innan försvann han lite oväntat till Iran,
kvar stod Leo Larsson. Och som han stod! IFK vinner
matchen både läktarna och på planen. Den slutar efter
stor dramatik med 28-26, dvs totalt 55-55. Hamburg
går vidare med ett mål mer gjort på bortaplan. Tungt,
tungt men vi har fått se när IFK för första gången visade resten av Europa att de orangea är att räkna med,
på plan och på läktarna! Bästa målskytt blev Markus
Olsson med tio mål totalt.

Daniel Sirensjö
Brandgul
@sirensjo

SVERIGES HÄFTIGASTE HANDBOLLSKLUBB
HUVUDPARTNERS 2019/2020
DIAMANTKAMRATER

GULDKAMRATER

SILVERKAMRATER

IFK + MAXI = SANT #stoltsponsor

M
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BLADET DIREKT I
MOBILEN!
blad till mobilen?
Visste du att du enkelt kan ladda ner ditt reklam
esan, lunchrasten eller
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Bläddra bland smakfulla erbjudanden
att det är ett smidigare
m
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a
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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

