DETTA ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN IFK KRISTIANSTAD

Produktion: Infab Kommunikation. Omslagsfoto: Kimme Persson, Studio 11 – Infab Kommunikation.

#18

9

STIG-TORE MOEN NILSEN H9

SEMIFINAL 1:5

IFK KRISTIANSTAD

ALINGSÅS HK

FREDAG 19:00
Sveriges häftigaste handbollsklubb

2018-2019

Foto: Bildbyrån, Hässleholm.

SEMIDAX!
För åttonde året i rad ska det spelas semifinal i Kristianstad Arena. För första gången
i en sådan serie står Alingsås för motståndet, även om vi har haft andra härliga tuffa
dueller mot dem tidigare. Både 2012 och
2013 möttes vi i kvartsfinalerna och det är
väl just 2013 års matcher som folk kommer ihåg bäst. En serie i 5 matcher som
var sådär superjämna och spännande som
bara slutspelshandboll kan vara. Det var i
och för sig en ”feeling” som gjorde att valet
föll på Alingsås. Precis efter slutsignal i den
sista seriematchen frågade captain Jepson
Ola Lindgren vilket motstånd det skulle bli,
varpå Ola svarade att det blir Ystad. 5 minuter senare i direktsändning fick Ola en
känsla och gick på den. Det var snopna
miner i omklädningsrummet men hans
känsla visade sig vara helt rätt.
Valet av semifinalmotstånd i år är också baserat på
känslor. Ljubo har inte varit med och mött AHK än,
utan han har gått väldigt mycket på spelarnas ord och
deras känsla. Väl i semifinal finns det liksom
inte några ”lätta” lag kvar att möta utan
man får gå på just ”feeling”.

Kvartsfinalspelet i stort har varit en otroligt jämn historia. IFK Skövde undantaget som vann mot Lugi med
3-0 i matcher. Det visar på bredden i svensk handboll
där alla har möjlighet att vinna mot varandra. Det
som saknas för att ta klivet ut och etablera sig i Europa är dels pengar, men kanske framförallt kontinuitet.
Att kunna behålla de största profilerna och bästa spelarna i Sverige något eller till och med ett par år längre
hade höjt klassen ett par snäpp. Kanske på bekostnad
av att talangerna får stå på tillväxt lite längre men i

“VÄL I SEMIFINAL FINNS DET
LIKSOM INTE NÅGRA ”LÄTTA”
LAG KVAR ATT MÖTA UTAN
MAN FÅR GÅ...”
min värld hade det bara varit nyttigt. Då får de mogna
och utveckla fysiken ytterligare och vara mer redo för
seniorspel än de kanske är idag, vilket jag tror skulle
betyda en längre karriär i slutändan. Något vi alla
måste fundera på framöver.

hjärta och en uttalad strategi om att ta in talangfulla
spelare, ge dem chansen, utveckla dem och skeppa
dem vidare till större mer penningstinna ligor. Listan
kan göras lång, men fina exempel är Max Darj, Jesper
Konradsson och Mikael Aggefors.
För vår del handlar det om att hitta rätt i anfallsspelet.
Om att hitta luckorna, ta rätt typ av avslut och att
löpa mycket. Framförallt hemåt. Annars är risken att
västgötarna får fart på sitt fruktade kontringsspel,
som alla lag i Handbollsligan vill undvika. Där är de
fullständigt livsfarliga! Vår defensiv har sett stabil ut
under kvartsfinalserien så det är bara att fortsätta på
den inslagna vägen. Positivt är att skadeläget ser bra
ut. Adams ljumske läker fint och förhoppningen är att
han ska vara fit for fight under denna matchserie.
Förberedelserna är gjorda, skorna är knutna och bollen
inklistrad. Välkomna till vårt eget Colosseum.

NUMMER 8 ÄR NI KLARA?
Jesper Larsson
Sportchef IFK Kristianstad

Alingsås har de senaste åren varit en av de stora klubbarna i Sverige. Två SM-guld och ytterligare 3 silver
står bokfört sedan 2009, vilket visar vilken kraft som
finns i föreningen. Ett resultat av hårt arbete, mycket

Kommunikationsbyrån med
garanterad träffsäkerhet!
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.

infab.nu

DIN PROFFSBUTIK #1 I KRISTIANSTAD

SVERIGES HÄFTIGASTE HANDBOLLSEVENT
BILJETTER
Biljetter till våra hemmamatcher köper
du enklast via ifkkristianstad.ebiljett.nu.
Vi har även förköps-försäljning hos våra
ombud ICA Maxi Kristianstad och Coop
City. Dessutom kan du alltid köpa din
biljett i biljettkassan i Kristianstad Arena.
Biljettkassan öppnar två timmar före
avkast.

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”

MAT & DRYCK
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 VÄRDAR

MATCHENS BOLL / LIRARE
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

”

I butiken får du alltid
personlig service,
rådgivning
och de bästa
erbjudandena!

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!

För privatpersoner och företag

se;

Resenkeltmedvåraap par

Skånetrafiken

IFK’S PUBLIKPARTNER INFAB PRESENTERAR VIMMELBILDERNA
Foto: Peter Lindström, Öllsjö Fotoklubb & Mentor Selaci, Studio11

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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STIG-TORE MOEN NILSEN
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OM FEM NUVARANDE ELLER
F.D. LAGKAMRATER
Johannes Larsson: En rolig kille som bidrar
mycket till laget.
Nebosja Simic: Fantastisk målvakt och
väldigt självcentrerad (skrattar).
Philip Henningsson: Väldigt bra spelare
och en framtida lagkapten.
Arnar Arnasson: Bra kompis som jag är
glad att få spela vidare med i GOG.
Marc Canellas: Otroligt chill, tar det
väääldigt lugnt (skrattar).

TOPP-5 ATT BO I SVERIGE
• Billigt bacon (skrattar)
• Allt är billigt jämfört med i Norge
• Här är varmt och skönt jämfört med
norra Norge där jag kommer ifrån
• Handbollsintresset i Sverige i allmänhet
och Kristianstad i synnerhet
• Staden Kristianstad som är mysig
och lagom stor

10 SNABBA MED STIG-TORE
Efter tre säsonger och minst två SM-guld
lämnar den norske storskytten Stig-Tore
Moen klubben i sommar för spel i danska
GOG där han bland annat får sällskap av
Arnar Arnarsson och IFK Kristianstads förre
målvakt Dan Beutler.

Varför blev det just Danmark och GOG?
– Efter tre år i Kristianstad är det dags att ta nästa
steg och då kändes Danmark som ett bra val. Jag har
under årens lopp haft anbud från flera danska klubbar
och om GOG har jag bara hört bra saker, bland annat
från min landsman Magnus Jøndal som spelade där
innan han gick till Flensburg. Mitt mål är att utvecklas
ytterligare där innan jag går vidare till en klubb i
Frankrike eller Tyskland.
Hade det någon betydelse för ditt val att även
Arnar Arnasson ska spela i GOG?
– Det avgjorde inte utan var mer som en trevlig
bonus. Jag och Arnar har funnit varandra både på och
utanför planen och att han också går dit innebär en
trygghet som är skön att ha med sig.

har kontakter och vi har lite att välja mellan. Vi vill till
exempel inte bo i lägenhet utan vill bo i ett hus eller
marklägenhet med trädgård för vår treårige sons skull.
En lekplats i närheten vore också bra. Att han trivs är
jätteviktigt.

Kristianstad är det såklart en fördel – vi är oerhört
svåra att besegra i en matchserie, inte minst om vi har
hemmaplansfördel – men den där extrema nerven saknas ju. I en finalmatch kan allt hända, det är verkligen
”do or die!”

Vad har du utvecklat mest under dina år här i Kristianstad?
– Allt men framför allt försvarsspelet. Sen är det oerhört lärorikt att möta de allra bästa lagen och spelarna
i Europa, man inser vad som krävs för att spela på
toppnivå.

Hur ser du på spel i det norska landslaget?
– Vad ska jag säga … jag tycker att jag borde fått
chansen med tanke på hur jag presterat mot topplag
i Champions League men så har det inte blivit. Jag
får vänta och se men visst är det lite frustrerande. Att
spela i landslaget är trots allt det finaste man kan göra.

– I början fick jag mycket skäll av Ola Lindgren för
hur jag agerade i försvarsspelet men jag gillar rak
kommunikation och tycker det är bra. Även Ljubomir
Vranjes har en rak och tydlig ledarstil som jag gillar.

Hur är det med skadorna? De har ju kommit och
gått, bland annat i axeln?
– Jag har haft lite otur men just nu känns det bra.
Smärta i axeln får jag leva med men det hindrar inte
mig när jag spelar handboll. Att vara skadad emellanåt och ha lite ont här och där hör till handbollen
(skrattar).

Vad har varit roligast?
– Det har faktiskt varit att vinna matcher i Champions
League, att få känna och visa att man kan prestera på
allra högsta nivå. Visst är det kul med SM-guld men
det är på något sätt inte slutmålet utan en förutsättning för att få spela i Champions League.

Är familjen lika nöjd med din nya klubb?
– Ja, de är glada för ett par år i Danmark (skrattar).

– Att spela SM-final är otroligt kul men det slår
faktiskt inte att besegra exempelvis Montpellier
i Champions League (skrattar).

Har ni börjat titta på boende än eller sköter klubben det?
– Vi håller på att titta på det just nu faktiskt. Klubben

Vad tycker du om att finalen nu ska spelas i bäst av
fem matcher?
– Det är lite blandade känslor. För oss här i IFK

Vad gör du om tio år?
– Då spelar jag fortfarande handboll… i Barcelona,
säger Stig-Tore Moen och skrattar gott.

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

MV

2

M6

6

M9

11

– 1991-08-09 – IFK Kristianstad –

V6

17

– 1992-02-26 – Lidingö SK –

V6

24

H6

30

B

LJUBOMIR VRANJES

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 –

SUIT
UP NOW

Flest kostymer och kavajer
att välja på. Dessutom får du
valfri skjorta för halva priset!
Hos oss kan du välja mellan över femtio olika modeller från svenska och internationella varumärken.
När du köper kostym, eller kavaj och byxa hos oss, får du köpa en valfri skjorta för halva priset.

SÖNDAGS
ÖPPET

@ceninodonnakristianstad

@ceninodonnakrstd

12–16

@ekbergsmanwomanhome

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

LADDA UPP UTANFÖR ARENAN!

PIZZA OCH GRILLSERVERING
på arenas uteservering

TRUBADURERNA MATTE OCH JOCKE
står för underhållningen

EN DEL AV SUPPORTERSHOPPEN
håller till utomhus

TILLFÄLLIG BAR

UPPSNACK 18.15
ZORAN ROGANOVIC
Konferencier Hans Banke

utanför arenan

Entrétorget öppnar två timmar innan matchstart

Uppsnacket presenteras i samarbete

I PAUS – Uppvisning av Kristianstad Starlight Cheer

Sveriges häftigaste handbollsklubb

LAGUPPSTÄLLNINGAR
Nr.

Spelare

Mål Halvlek 1

Mål Halvlek 2

IFK KRISTIANSTAD

ALINGSÅS HK

Nr.

Spelare

1. Leo Larsson

1.

12. Gustaf Banke

12. Gustav Skagerling

16. Richard Kappelin

16. Pontus Axelsson

2. Emil Hansson

4. Samuel Lindberg

3. Hugo Svensson

7. Felix Claar

4. Adam Nyfjell

11. Fredrik Teern

5. Arnar Arnarsson

13. Benjamin Helander

Niklas Kraft

15. Gunnar Bodin

T R Ä N A R E:

T R Ä N A R E:

Ljubomir Vranjes

Mikael Franzén

A S S T R Ä N A R E:

A S S . T R Ä N A R E:

Lasse Olsson

Mattias Flodman

18. Erik Andreasson

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 N A R E:

19. Alexander Regen

Stefan Ljunglöf

Patrik Karlsson

SJUKGYMNAST:

LA G L ED A R E:

Patrik Sigsjö

Lena Lindqvist

22. Tobias Sandberg

MASSÖR:

M A T ER I A LFÖ R V A L T A R E:

25. Andreas Berg

20. Anton Persson

Ingemar Gannby

Göran Svenningsson

26. Niclas Barud

21. Alfred Ehn

LÄ K A R E:

M A S S A G ET ER A PEU T :

Markus Waldén

Jimmie Johansson

27. Andreas Lang

24. Teitur Einarsson

FY S T R Ä N A R E:

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:

Ingvar Larsson
Alexander Igelström

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 Mirza Kurtagic & Mattias Wetterwik

Vickie Peolin

Mål Halvlek 1 Mål Halvlek 2

17. Jacob Lundahl

21. Johan Nilsson

28. Jonathan Östergren
31. William Andersson Moberg
33. Mishels Liaba

M EN T A L C O A C H :

Johan Ekengren

DELEGAT Krister Broman & Lars Berndtsson

#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

TESTA SURFPAKETET!

Fredag

2019-03-22 19:00

IFK Kristianstad

Redbergslids IK

27-25
24-27

Torsdag 2019-04-04 19:00

IFK Kristianstad

Redbergslids IK

37-38

Onsdag

2019-04-17

19:00

Redbergslids IK

IFK Kristianstad

22-25

Söndag

2019-04-21

17:00

IFK Kristianstad

Redbergslids IK

–

SB
STAD LADET

ÖR

URFPAKET

IFK Kristianstad

AN

SS

Redbergslids IK

” 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.”

F

Torsdag 2019-03-28 19:00

BLI NYHETSCHEF PÅ KÖPET.

I

KVARTSFINALDATUM

KÖP KRIST

SPELPROGRAM & RESULTAT

S TA

MÅNADE

N

SEMIFINALDATUM
Fredag

2019-04-26 19:00

Onsdag

2019-05-01

Lördag

2019-05-04 18:10

Onsdag

2019-05-08 19:00 (Prel.)

Söndag

2019-05-12

15:00 (Prel.)

17:30

IFK Kristianstad
Alingsås HK
IFK Kristianstad
Alingsås HK
IFK Kristianstad

Alingsås HK
IFK Kristianstad
Alingsås HK
IFK Kristianstad
Alingsås HK

SM-FINALDATUM – HEMMAMATCHER
Lördag

2019-05-18

18:10

SM-FINAL 1:5

Fredag

2019-05-24

19:10

SM-FINAL 3:5

Torsdag 2019-05-30 18:10

SM-FINAL 5:5

Scanna QR-koden för mer info
eller läs mer på:
kristianstadsbladet.se/erbjudande

STÖRST PÅ JEANS
Alltid fri uppläggning vid köp av jeans.

SEMIFINAL 3:5

LÖRDAG 4 MAJ 18:10

IFK KRISTIANSTAD
ALINGSÅS HK

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

Köp biljetterna till matchen på ifkkristianstad.ebiljett.nu och hos
våra ombud ICA Maxi Kristianstad och COOP City Kristianstad.
OBS! Alla kamratkort och säsongskort gäller under hemmamatcherna
i kvarts- och semifinalerna, men ej vid ev. SM-finaler.

Sveriges häftigaste handbollsklubb

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

#JAGÄRORANGE

VI HÅLLER PÅ IFK

R

Transport

kran t gräv

P

0709-77 25 69

RP

Transport

kran t gräv

0709-77 25 69

Foto: Bildbyrån, Hässleholm.

Foto: Bildbyrån, Hässleholm.

har missförstått igen. Märk väl – det är inte Christians
fel att jag inte vet, jag var bara så uppbragt när vi pratade om detta innan påsk att jag lyckades förtränga
vad han sa om den saken. Eller nå’t.
Efter 30 sekunder (heja Christian!) har jag ett bekräftande svar och jag kan lugnt skriva vidare. Alingsås,
alltså. Till skillnad från med RIK så vet man i alla
fall varifrån laget kommer och bara det känns ju kul.
Jag gillar extra mycket att IFK valde just Alingsås för
att de skulle tvingas få åka en himla massa buss – så
infernaliskt! Enligt Google maps tar det tre timmar
och fyrtiofyra minuter att åka från Alingsås till Kristianstad. Med bil. Jag gissar att man lätt får lägga på en
halvtimme med buss.

EN FÖRLUST ÄR OCKSÅ EN VINST
När jag dagarna innan påsk ringer Christian
Cosmo (som ansvarar för den eminenta tidskriften IFKPlay) är jag minst sagt skärrad.
Enligt mina noteringar ska jag leverera en
krönika till nästa nummer innan vi ens vet
om IFK kommer att vinna matchen mot
RIK, som de spelar på Skärtorsdagen. – Folk
kommer ju inte tro att jag är riktigt klok,
förklarar jag upprört för Christian. Om jag
chansar på att de vinner när jag skriver min
krönika och sedan gör de inte det och så
blir det avgörande match på Annandagen!
Mitt rykte som handbollskännare kommer
att gå åt pipsvängen.
Christian lugnar mig med att det inte blir något nummer av IFKPlay förrän till första semifinalen. Om IFK
vinner, alltså. Låt mig få uttrycka mig tydligt: jag tycker
verkligen inte om den här typen av osäkerhet i livet.

Ytterligare ett exempel är när vännen Don Gotti ringer
mig på Skärtorsdagen för att önska Glad Påsk. Vi
pratar lite om vad vi ska göra under påskhelgen och
kommer på att vi kanske skulle försöka träffas, det
hade ju varit trevligt!
Glatt slår det mig att det kanske blir match på Påskdagen och då ses vi ju för en trevlig stund i Arenarestaurangen innan matchen! – Om IFK inte vinner
ikväll, ja, säger Don Gotti buttert, så du behöver ju
inte låta så himla glad! - Nähä, suckar jag, så med
andra ord ska vi hoppas att vi inte ses i påsk?! – Exakt,
triumferar Don Gotti i andra änden av luren och det
var ju precis så det blev också.
Ibland är handboll faktiskt lite konstigt…
Och – i samma sekund som jag slår fast detta faktum
inser jag att jag inte riktigt har koll på när jag ska
leverera den här krönikan! För det blir väl 100 procent
säkert match på fredag? Något uppskakad sms:ar jag
Christian Cosmo för att försäkra mig om att jag inte

Men tillbaka till den här splittrade inställningen som
många av oss förmodligen har när det gäller antalet
spelade matcher – den behöver absolut bearbetas på
något sätt. Å ena sidan vill vi alltså att det ska vara så
få matcher som möjligt på vägen mot finalen. Å andra
sidan innebär förluster borta fler möjligheter till skojiga
helkvällar i Arenan. Trixigt värre..!
Och en sak till – Ljubo har dyrt och heligt lovat mig
att vi ska sätta ihop ”Ljubos Rosévinslista”, som vi
så småningom ska kunna ta del av i Arenan. Ju fler
matcher IFK behöver spela, desto längre tid kommer
det att ta innan listan blir klar.
Och därmed är åtminstone min splittrade inställning
bearbetad – vinn nu IFK, så fort som bara möjligt!
Å andra sidan – spräcker vi vår deodorant lika kraftfullt som vi gjorde förra gången så kommer det att
räcka. Då kan nummer åtta stanna kvar på läktaren
och låta pojkarna göra jobbet på planen. Oavsett varifrån motståndarlaget råkar komma.

Åsa Scharin
Handbollskännare och sportfanatiker

#JAGÄRORANGE

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

044-780 75 20 • kundservice@c4energi.se.
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Foto: Bildbyrån, Hässleholm.

I BACKSPEGELN

VÅRT HEM ÄR VÅR BORG, DEL 3
IFK Kristianstad har under de snart hundra rum i stan. Arenans elddop blir handbolls-VM 2011.
år klubben spelat handboll haft fyra olika Danmark går till semifinal och den skulle ha spelats
i Malmö Arena, men där har Sverige förstatjing så
hemmaborgar:

VM-semifinalen Danmark-Spanien hamnar i Kristianstad istället. En av de största idrottshändelserna som
ägt rum i stan.

• Korridoren, 1935-1947
• Sporthallen, 1947-1964
• Sporthallen, 1964-2010
• Kristianstad Arena, 20102010-, Kristianstad Arena
Kristianstad kör vidare på den inslagna vägen med att
bygga större, modernare och sydligare handbollshall
och slår till med Kristianstad Arena, som invigs 17
oktober 2010 mot Redbergslids IK. Detta för att leva
upp till framtidens krav på en modern arena för idrott,
konserter och mässor. En multiarena som skapar
träningstider för skolelever, motionärer, föreningar
och elitidrottare. Dock skippas trenden med att
göra planen större så det får räcka med en normalstor handbollsplan, eller snarare fyra normalstora
handbollsplaner. Nu möjliggörs inte bara landslagsmatcher, med Arenan kan även stora mästerskap äga

Arenan har en tvilling i Halmstad Arena, som byggdes
med ett års försprång. Det medförde att många detaljer
kunde förbättras till arenan i Kristianstad. Det skulle
blivit även en trilling då ytterligare en likadan arena
var helt färdigprojekterad, men den blev aldrig byggd
för politikerna i Ystad ångrade sig. De ritningarna kan
ju Stockholm, Göteborg och Malmö slåss om, de saknar ju alla en modern arena för inomhusidrott.
Kristianstad Arena har fortsatt på traditionen ”hemmaborg” där IFK är svårslagna. På 178 matcher mot
svenskt motstånd har det blivit 149 vinster, 8 oavgjorda
och 21 förluster. Av dessa matcher är 140 seriematcher, 32 slutspelsmatcher och 5 från kvalserien.
De som är snabba i matte inser att det bara blir 177
matcher, och officiellt finns det bara 177 matcher

registrerade, men det har faktiskt spelats en ytterligare
tävlingsmatch mot svenskt motstånd i Kristianstad
Arena. Hösten 2012 mötte vi GUIF i ett dubbelmöte i
EHF-cupen (seger hemma såklart). Varför blir det då
inte 178 matcher officiellt? Jo, för segermatchen mot
H43 december 2014 ströks ur rullorna eftersom de
gick i konkurs dagen efter och kastades ur Elitserien.
Målskillnaden på dessa 178 matcher är 5 146 – 4 225,
vilket ger ett snitt på 29-24. Största segern är 22 mål
(39-17) i kvartsfinalen mot GUIF 2017. Största förlusten är 6 mål (25-31) i semifinalen mot IK Sävehof 2013.
Det ryktas att spelaren som gör mål nummer 40 i en
match får betala böter till lagkassan. Det kan vi fråga
Johannes Larsson om det stämmer, för i november
2013 mot Rimbo HK smällde han i slutminuten in
både 39-30 och slutresultatet 40-30. 40 mål är i alla fall
det mesta IFK gjort hemma i Arenan i en och samma
match. Minst antal gjorda mål framåt är 20, vilket
hänt tre gånger om (mot GUIF, YIF och LUGI).
En bra bit in i projektet var det meningen att bara ha
en etage med läktare och en publikkapacitet på drygt
3 000 personer, men någonstans på vägen tillkom ett
etage till och en ökning till ca. 5 000 personer vilket
vi idag är väldigt tacksamma för. Det gjorde dock att
det första året var det lite ödsligt i Arenan, så det sattes
in rullgardiner för att kunna dölja övre etaget vid
behov. Lägsta publiksiffran är 1 947 och kom i kvalserien 2011 mot Hammarby. När publiktrycket var
som störst runt 2015 fanns önskemål om en utbyggnad
av Arenan, men det går inte rent konstruktionsmässigt
att bygga på ett etage till, och dagens kapacitet är ju
alldeles lagom för det Arenan används till. Publikrekordet är 5 221, semifinal mot LUGI 2018. Ett rekord
som nog inte blir mer än ett år gammalt, för i år kan
SM-finalen för första gången i Arenans historia spelas
i Kristianstad, och då fyller vi Arenan till bristningsgränsen. Totalt har de 178 matcherna haft en publiksiffra på 771 806, ett snitt på 4 336.

Daniel Sirensjö
Brandgul
@sirensjo

U N D VI K O M VÄ G AR
B O KA D I R E KT

Boka direkt på firsthotels.se så får du
bäst pris och unika medlemsförmåner.
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Öppet alla dagar
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BROMÖLLA

Alltid på Maxi:

• Fria kundparkeringar
• Fria kundtoaletter
• Apoteket Hjärtat
• Minihuset för barnen

