DETTA ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN IFK KRISTIANSTAD

Produktion: Infab Kommunikation. Omslagsfoto: Kimme Persson, Studio 11 – Infab Kommunikation.
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PANTAMERA
Julen är över oss i all sin glans och jag fick
äran att göra ett litet gästspel i den unika
Orangea skriften. Det är årets kortaste/
mörkaste dag och det är ett väldigt fokus
på måndag för att vara fredag. Midnatt
råder och vackra bjällror klinga när grannen snart skall stå grön o grann bland tusen juleljus, barnen i ring, rosor i spring i
skenet av Marys boychild, mamma kysser
tomten trots att endast tomten är vaken.
Det är Mer jul och Christmas everyday,
änglar som landar över stad och land i kväll
och John Lennon ställer frågan vad du har
gjort under året. Det är svårt att undgå julen
fast själv tycker jag att de spelar ”Lussekatt,
lussekatt åååhh vad jag gillar” alldeles för
sällan i radion. Kanske kan man streama
den på repeat.
Det har varit ett härligt handbollsår både för oranga
och blågula. IFK bärgade serieseger, fjärde raka
SM-guldet och tog sig till en historisk åttondelsfinal i
Champions League. Herrlandslaget tog EM-silver och
damerna en rätt bra sjätteplats hårsmånen från semifinalen. Årets handbollsliga är med något oranget undantag mer jämn och spännande än på länge. Alla slår
alla och formkurvorna böjer sig åt alla håll. IFK vänder nu serien mot en av ärkerivalerna nämligen LUGI.
Semifinalförlusten 2014 och senaste hemmaförlusten
i Arenan är morötter som håller länge. När detta skrivs är det oklart om det fungerade i
Lund för den matchen går i kväll

men när ni läser så vet ni alla förutsättningar för Annandagens heta derby.
Handbollsligan är jämn och tät men den utvecklas
också framåt. Just nu pågår intensivt arbete på många
håll för att lyfta fram den sport vi gillar allra bäst.
Handbollen är en väldigt tillgänglig och rolig idrott
för barn och ungdomar och många klubbar tar stora
ansvar genom att ge barn en aktivare och roligare
fritid. Ligan och klubbarna kommer att utveckla och
intensifiera det arbetet och även sträva efter att göra
skillnad ute i samhället där man kan bidra. Ni kommer att få se mycket mer av det under 2019 och fram-

“DET HAR VARIT ETT HÄRLIGT
HANDBOLLSÅR BÅDE FÖR ORANGA
OCH BLÅGULA. IFK BÄRGADE
SERIESEGER, FJÄRDE RAKA
SM-GULDET...”
åt. IFK har kommit en bra bit på vägen. Med 700
barn o ungdomar inklusive Handboll för alla med
vårt duktiga ”rulle-lag” och vår grupp för barn med
funktionshinder har man en spännande plattform att
utveckla. Handbollen både vill, kan och skall vara
med och bidra i samhället.
I denna krönika tänkte jag bidra med lite tips för er
som vill bubbla in det nya året. Louis Bouillots bubbel
nr 7688 för 129 pix är ett fint fynd som också finns i
rosa färg. Vill man festa till det med äkta champagne
så ta då Beaumont des Crayeres nr 7891 för 229 kronor, superfynd!

God Jul &
Gott Nytt år
Önskar Infab
Kommunikation

Apropå nytt år så tänk på att räntan sover aldrig vilket Stefan Ingves påminde oss om igår med första höjningen på 7 år! Vi går in i ett nytt spännande år där
vårt Kristianstad förhoppningsvis sträcker på ryggen
och lyfter fram alla de många goda sidor som finns
men som vi ibland bara tar för givet. Jag ser fram
emot att vara med och tillsammans med alla andra ca
85000 människor vara med och göra vår stad till en
ännu lite bättre plats att verka och leva på.
Så när du nu går ut för att panta burkar på julafton,
kommer tillbaka med det vita skägget yvigt spretande
o skrämmer slag på barnen, snavar på sladden till
julgransbelysningen in över morbror Ture som får
gröten i knät och glöggen i halsen o med sin vänstra
arm välter den sjuarmade staken så att stearinet yr o
fransarna i julduken bränns lite lätt, tänk på att du
gjort en god gärning för det är viktigt med aluminiumåtervinningen.
Ta hand om varandra och tala om för de du tycker
att dy tycker om dem. När ni myst färdigt finns det
inget bättre på Annandag-jul än att bege sig till vår
fantastiska Kristianstad Arena och njuta lite av den
Orangea värmen.

GOD JUL OCH ETT OMTUMLANDE
OCH SPÄNNANDE 2019!
Nikolas Larsson
Mångsysslare

Vi önskar er alla en välförtjänt ledighet.
Det har varit ett händelserikt år, med nya
medarbetare och spännande uppdrag.
Nu passar vi på att ladda våra kreativa
batterier för det nya året.
Vi ser fram emot ett nytt år och få fortsätta
med det vi gör bäst - Skapa innovativa
kommunikationslösningar till våra kunder.

Vi ses igen 2019

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.

MATCHBOLL

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

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

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.

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: Bildbyrån, Hässleholm.
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PILLANS CL ALL STAR
(en från varje lag i gruppen, MVP är för
hela gruppen)
Målvakt: Arpad Sterbik, Veszprem HC
Vänstersexa: Jerry Tollbring,
Rhein Neckar Löwen
Mittsexa: Arnar Freyr Arnarsson,
IFK Kristianstad

PHILIP HENNINGSSON, FRÅN
LÅGAN TILL VÄRLDSTOPPEN
Från Hörby till Kristianstad med ett depåstopp i ”Walanderland”. Philip har inte
gjort en så lång resa geografiskt men karriärmässigt har han det. Från IK Lågan i
division 2 till Champions League och spel
för det svenska landslaget. Det finns inte
många som kan säga att de har spelat både
division 2 handboll och Champions League
åttondelsfinal vid 23 års ålder.
Du spelade en säsong i Lågans A-lag sedan valde
du att lämna för IFK Ystad, varför?
- Jag gjorde en säsong med deras A-lag när jag var
första års A-pojk (15 år). Den säsongen åkte vi ur division 2 med Lågan och jag kände det var dags att
flytta för att fortsätta att utvecklas. Varför det just
blev Ystad är för att det fanns många duktiga spelare
som är skolade där. Sen var de också väldigt bra i min
åldersgrupp, topp 3 i Sverige. Jag fick en mycket bra
handbollsutbildning i klubben och på handbollsgymnasiet.
Vad har dina seniortränare betytt för dig?
- Robert ”Knirr” Andersson var min första seniortränare. Han fick mig att förstå skillnaden mellan senior
och juniorhandboll. Han är väldigt duktig på att utveckla unga spelare. Sen kom Kenneth och då fick jag
mycket stort förtroende från honom och jag vågade
ta mer plats. Han tillät oss unga att misslyckas och
lära oss av våra misstag och våga ta chansen igen. Ola
är en mycket bra tränare. Han har både haft Rhein
Neckar Löwen och det svenska landslaget. Han ser
allt på planen och är bra på att förmedla vad han vill
att vi ska göra. Alla tre har betytt mycket för mig.
Vad tycker du om din roll som försvarsgeneral i laget?
- Jo det har ju blivit att vi gått hårt på en uppställning
i Champions League, men det har ju fungerat bra. Jag
har inget emot det, försvarsspel är där vi vinner de
flesta matcherna. Vi har ett bra försvar och man skulle
kunna säga att det är den viktigaste delen i vårt lag.
Det är ju klart jag vill spela framåt också, jag vill vara
en tvåvägsspelare.
Hur har säsongen gått så här långt i Handbollsligan?
- Vi har gjort en godkänd start på Handbollsligan, 30
poäng på 18 matcher är inte dåligt men vi hade den

där förlustsviten på 3 bortamatcher. Det var mitt i när
det var som tuffast matchande och vi lyckades ta några poäng i Champions League. Jag tror inte folk fattar
hur mycket det tar på en att vinna en CL-match. Vi
orkade inte riktigt ladda om helt för de tre matcherna,
sen var det tre väldigt tuffa bortamatcher.
Ni fick en lite tråkig start på Champions League-säsongen, men vaknade till liv. Vad var det som tände
till er?
- Det var de små delarna i spelet som inte riktigt stämde. Mot Montpellier var det som om allt bara klickade. Vi följde och utförde våra roller rätt och det gav
oss en trygghet. Vi kunde då lita på varandra och istället fokusera på att utföra matchplanen hela vägen, och
det gjorde att vi kunde slappna av och bara köra. Det
är nog det som har gjort att vi har kunnat ta 4 poäng
till och håller vi oss bara till matchplanen i de sista 4
matcherna kommer vi ha en chans att vinna och ta
mer poäng.
4 matcher kvar, hur känns de då? Någon som kittlar
lite extra?
- Skulle nog säga att jag ser fram emot alla matcherna,
det är ju trots allt Champions League. Det är självklart
att Barca alltid är roliga att möta. Nu kanske det inte
visades hemma men nere i Barcelona har vi varit nära
att sno med oss poäng innan. Det är kanske dags nu
att gå hela vägen och ta poäng där nere. Vi har känslan
i laget just nu att vi kan störa alla lagen i gruppen och
träffar vi bara rätt så är vi svåra att slå. Det kommer
kräva 3–4 poäng till för att gå vidare från gruppen.
Var de ska komma ifrån får vi se men förhoppningsvis
kan vi fixa de poängen.
Sen har du en spännande januariaktivitet framför
dig, ett Världsmästerskap i den blågula dressen.
Hur känns det?
- Det är klart det är häftigt. Man har följt mästerskapen från tv-soffan hela livet i princip. Det är klart en
speciell känsla att få vara med där själv och jag ser
fram emot att få spela för Sverige. Det är en cool upplevelse.
Vad tror du om laget i detta mästerskap?
- Jo det är ungefär samma trupp som förra årets silvergäng. Vi har dock fått förstärkning av Kim Andersson
och Kim Ekdahl Du Rietz. Både kommer in med både

Högersexa: Darko Djukic, HC Meshkov
Brest
Vänsternia: Vuko Borozan, HC Vardar
Mittnia: Aron Palmarsson, Barca Lassa
Högernia: Melvyn Richardson, Montpellier
Tränare: Talant Dujshebaev, PGE Vive
Kielce
MVP: Andy Schmid, Rhein Neckar Löwen

PHILIPS ÖNSKELISTA 2019
Ett SM-guld efter nio raka segrar i
slutspelet
Ett VM-guld
En Premier League-titel till Liverpool

rutin och kvalitéer från den absoluta världstoppen.
Kim Andersson håller fortfarande en löjligt hög nivå.
Det är bra att vi får in en högernia till som kan spela. Vi saknade det lite i förra mästerskapet när Johan
Jakobsson gick sönder och Albin fick dra ett väldigt
tungt lass själv. Det är lite coolt också att vi kan ha
Kim Andersson som andraval. Det är inte många som
har sådan spets på bänken. Sen är Kim EDR en toppklasspelare. Man märker inte att han har varit bort ett
halvår från sporten. Han verkar ha funnit glädjen igen
till sporten och hans kvalitéer är bara bra för oss som
lag att få in.
Hur tror du resterande av IFK:s säsong kommer vara?
- Målet med säsongen är att vinna SM-guldet här hemma i Arenan inför våra egna fans. Det bästa hade varit
om vi kunde hålla nere matchantalet i slutspelet. Kan
vi vinna kvart och semi med 3–0 i matcher hade det
varit bra. Ju mer tid vi får till att förbereda oss på en
motståndare, desto bättre kommer det att bli. Att få
vinna guldet på hemmaplan hade varit en extremt bra
avslutning på säsongen.
Du har vunnit mer titlar än vad den större delen av
handbollsspelare har gjort, vad får dig att fortsätta
sträva efter mer?
- Jag vill alltid bli bättre och det kvittar om man vinner
SM-guld eller Champions League guld, även om jag
inte vet hur det känns. Jag blir aldrig riktigt mätt och
man vill bara ha mer av den vinnande känslan. Det
bara stärker viljan att träna och slita ännu mer när
man vet vad som väntar på andra sidan.

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 –

Tre ﬁna butiker har
blivit en fantastisk!

Ekbergs WOMAN och HOME & Clothing har flyttat in i nya större lokaler intill
Ekbergs MAN på Lilla Torg. Tillsammans blir det över 600 kvm i två plan, fyllda med
mode för kvinnor och män, samt heminredning. Välkommen hit och bli inspirerad.

Söndagsöppet och gratis P.

Nu har vi söndagsöppet på nya Ekbergs och CeninoDonna. Mellan 12-16
kan du gå på stan, fika, shoppa och mysa. Dessutom parkerar du gratis på alla
kommunala P-platser.Vi ses på söndag!

@ekbergsmanwomanhome
LILLA TORG KRISTIANSTAD. MÅNDAG–FREDAG 10–18. LÖRDAG 10–16. SÖNDAG 12-16.
DU KAN ÄVEN KÖPA VÅRA VARUMÄRKEN PÅ CENINO.COM OCH HÄMTA I BUTIK. BETALA MED KORT ELLER KLARNA.

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

SUPPORTERSHOPEN

GRYTLAPPAR
2-pack
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#jagärorange

LAGUPPSTÄLLNINGAR
Nr.

Spelare

Mål Halvlek 1

Mål Halvlek 2

IFK KRISTIANSTAD

LUGI HF

Nr.

1.

1. Leo Larsson

Spelare
Anton Hagvall

12. Gustav Banke

20. Josip Cavar

16. Richard Kappelin

4. Hampus Henningsson

2. Emil Hansson

7. Niclas Paradis

3. Hugo Svensson

8. Markus Sjöbrink

4. Adam Nyfjell

9. Karl Wallinius

5. Arnar Arnarsson

10. Hampus Jildenbäck
11. Anders Hallberg

T R Ä N A R E:

T R Ä N A R E:

Ola Lindgren

Tomas Axnér

A S S . T R Ä N A R E:

A S S . T R Ä N A R E:

Lasse Olsson

Nemanja Milosevic

18. Alfred Jönsson

M A T ER I A LFÖ R V A L T A R E:

LA G L ED A R E:

22. Axel Morand

Stefan Ljunglöf

Carina Nilsson

SJUKGYMNAST:

MASSÖR:

Patrik Sigsjö

Peter Lantz

25. Casper Käll

MASSÖR:

SJUKGYMNAST:

26. Linus Eriksson Lilja

20. Anton Persson

Ingemar Gannby

Tor Reimer

27. Johan Palm

21. Alfred Ehn

LÄ K A R E:

LÄ K A R E:

Markus Waldén

Ioannis Kostagiannis

28. Isak Persson

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

15. Lucas Pellas

23. Carl Möllerström

24. Teitur Einarsson

FY S T R Ä N A R E:

29. Jakob Siemund

25. Ludvig Jurmala Åström

Jonas Carlström

30. Adrian Hesslekrans

26. Valter Chrintz

K O S T R Å D G I V A R E:

37. Hampus Nygren

30. Anton Halen
35. Evon Mohlin

DOMARE Joakim Lindbratt & Tommie Moberg

Vickie Peolin

Mål Halvlek 1 Mål Halvlek 2

M EN T A L C O A C H :

Johan Ekengren

DELEGAT Peter Olsson

#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!
33-24

Lördag

2018-09-08 18:15

IFK Kristianstad

HK Malmö

23-20

Onsdag

2018-09-12

19:00

Ystads IF HF

IFK Kristianstad

18-24

Onsdag

2018-09-19

19:00

IFK Kristianstad

HIF Karlskrona

27-23

Onsdag

2018-09-26 19:00

Lugi HF

IFK Kristianstad

23-25

Måndag

2018-10-15

19:00

Önnereds HK

IFK Kristianstad

25-36

Fredag

2018-10-19

19:00

IFK Kristianstad

IFK Skövde HK

29-28

Söndag

2018-10-21

16:30

IFK Kristianstad

AIK

28-21

Onsdag

2018-10-31

19:00

HK Malmö

IFK Kristianstad

27-25

Onsdag

2018-11-07

19:00

IFK Kristianstad

Ystads IF HF

26-23

Onsdag

2018-11-14

18:00

IK Sävehof

IFK Kristianstad

28-24

Onsdag

2018-11-21

19:00

Alingsås HK

IFK Krisianstad

33-23

Torsdag 2018-11-29

19:00

IFK Kristianstad

Hammarby IF HF

35-23

Torsdag 2018-12-06

19:00

HIF Karlskrona

IFK Kristianstad

27-36

Lördag

2018-12-08

16:00

IFK Kristianstad

Redbergslid IK

29-18

Torsdag 2018-12-13

19:00

Eskilstuna GUIF IF

IFK Kristianstad

21-26

Söndag

2018-12-16

16:00

IFK Ystad HK

IFK Kristianstad

24-27

Onsdag

2018-12-19

19:15

IFK Kristianstad

IFK Ystad HK

30-24

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

” 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

S TA

MÅNADE

N

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: 21 december 2018
TABELL

BLI NYHETSCHEF PÅ KÖPET.

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

18

15

0

3

506 - 430

30

76

2.

HK Malmö

18

11

2

5

481 - 437

24

44

3.

IK Sävehof

19

11

2

6

526 - 520

24

6

4.

IFK Skövde HK

18

11

1

6

530 - 485

23

45

5.

Ystads IF HF

18

10

3

5

498 - 470

23

28

6.

Redbergslids IK

18

9

3

6

472 - 471

21

1

7.

Lugi HF

18

9

2

7

478 - 441

20

37

8.

Alingsås HK

18

9

2

7

493 - 464

20

29

9.

IFK Ystad HK

18

6

3

9

467 - 476

15

-9

10.

Eskilstuna Guif IF

18

5

2

11

450 - 481

12

-31

11.

HIF Karlskrona

18

6

0

12

458 - 509

12

-51

12.

Önnereds HK

19

4

3

12

503 - 567

11

-64

13.

Hammarby IF HF

18

5

0

13

458 - 512

10

-54

14.

AIK

18

4

1

13

420 - 477

9

-57

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

Foto: Bildbyrån, Hässleholm.

RENA RAMA SANNINGEN
Den mångfaldigt prisbelönte stjärnreportern Claas Relotious på tyska tidskriften Der
Spiegel har i dagarna avslöjats som århundradets lögnare. Vinnaren av ”Årets journalist” år 2014 har under en rad år förfalskat
fakta, som får till och med undertecknad
att kippa efter andan. Relotiuos skäms och
säger: ”Jag är sjuk och behöver hjälp”.
För Die Spiegel har han skrivit sammanlagt 55 reportage. Idag vet ingen vad som är sanning eller lögn.
Inte ens han själv. Misstankarna om att hans artiklar
ibland har varit för bra för att vara sanna blev bekräftade natten till onsdagen och fick hela hans journalistiska korthus att falla. Nog om detta.
Som skribent har jag alltid varit av uppfattningen att
sanningen ofta är överskattad. Detta vet alla mina intervjuoffer. Listan över IFK-profiler, som på olika sätt
har bjudit på sig själva i mina krönikor är lång – Ola
Lindgren, Jesper Larsson, Leo Larsson, Helge Freiman
(myntade tjurigt de numera bevingade orden ”du skriver ju ändå precis som du vill”), Johannes Larsson,
Krutis, Grip och många, många fler.

Sanningshalten har alltså inte bekymrat mig så mycket – det viktigaste är att det är roligt för läsaren! Här
kan jag möjligen se att mitt sätt att skriva skiljer sig
från exempelvis Kristianstadsbladets sportjournalister.
Från början satt deras gäng, med Patric Nilsson i spetsen, exakt rakt nedanför mig på läktaren i Arenan.
Jag behövde bara böja mig fram några få centimetrar
för att kunna se vad Patric skrev och sedan skvallra
om det i nästa krönika. Om han nu inte hade haft en
snudd på fullkomligt oläslig handstil.
Å andra sidan – vad gjorde det? Kunde jag bara utröna
ett ord här och där så var det ju enkelt att gissa sig till
resten. Döm om min förvåning när jag förra säsongen upptäckte att hela sportredaktionen hade flyttat tio
meter åt vänster om våra platser! Jag tog tjuren, det
vill säga Patric, vid hornen, och frågade rakt ut om de
hade bytt platser på grund av mig. Ännu har jag inte
fått något tillfredsställande svar.
Som tur är känner jag Patric Nilssons förtjusande hustru. Tack vare mig (!) fick hon se sin första handbollsmatch någonsin och är numera på plats i Arenan med
hela sitt jobb minst en gång per säsong. Senast vi träffades i Stjärnrestaurangen berättade hon indignerat
om frallor till journalisterna på Bladet, som Patric sa

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

att hon inte fick smaka. Hon fick gå och köpa sin egen.
Idag är det äntligen julafton och den firas traditionsenligt hos våra goda vänner och grannar, familjen
Larsson. Att Nikolas kommer att balla ur vid 13-tiden
är numera även det en tradition. Då inleds nämligen
julklappsspelet och Nikolas kommer att hävda att vi
andra inte kan reglerna. Eventuellt blir han så arg att
han går därifrån. Därefter serveras ett fantastiskt julbord med tillhörande julsånger. Någon gång vid 15tiden kommer Johannes att slänga sig i soffan och titta
på Kalle Anka.
Fabrikören och jag kommer vid pass kl 17.00 att
transportera oss de tjugo metrarna hem och fortsätta julfirandet. Möjligen kommer familjen Larssons
katt, Selma, att följa med en stund. Och bara ett par
dagar senare är det annandagen! Klockan 16.00 startar matchen men – och detta är rena rama sanningen
– festen börjar i Arenarestaurangen redan kl 14.00.
Då är det nämligen dags för årets sista Räkmacka.
Väl mött i Arenan!

Åsa Scharin
Handbollskännare och sportfanatiker

Välj ett lokalt och miljövänligt elavtal
Samtidigt stödjer du föreningslivet i Kristianstads kommun

Kontakta kundservice
044-780 75 20
Vardagar 08:00-16:00
kundservice@c4energi.se
Vi hjälper dig teckna elavtal snabbt och enkelt!

www.c4energi.se

IFK KRISTIANSTAD DAM

Vi har nu spelat hälften av den här säsongens matcher och vi firar jul
som serieledare. IFK Kristianstads damlag har nu spelat 28 tävlingsmatcher sedan nystarten för 1,5 år sedan. Resultatet är 27 vinster
och 1 oavgjord. Ett facit som vi självklart är väldigt nöjda med.
Det har varit en lärorik höst där vi tagit stora steg i vår utveckling, framförallt
som grupp men även som individer. Efter två enkla segrar mot Eslövs respektive
H65:s utvecklingslag tidigt i höstas så fick vi en tuff match hemma mot Växjö där
slutresultatet blev 20–20 (efter att motståndarna kvitterat i sista sekunden). Det
kändes verkligen som en förlust men vi gick därifrån starkare och lyckades slå
favoriterna HK Malmö på bortaplan med 23–19 helgen efter. Höstens enda derby
var mot Vinslöv och det blev oväntat jämnt, men vi vann till sist med 22–18. Därefter följde komfortabla segrar mot Trelleborg och Ligu innan det blev dags för en
rolig seriefinal borta mot H43. Vi gjorde en fantastisk bra insats försvarsmässigt
och släppte bara in 5 mål i första halvlek. Dock blev det en jämnare historia än
nödvändigt och slutresultatet blev 16–15 till oss. Bortamatchen i Lund följdes upp
med två segrar på hemmaplan mot OV:s utvecklingslag (23–16) och mot IK Lågan
(18–14).
Siktet är nu fullt inställt på att försöka vinna serien och Ni är varmt välkomna att
hjälpa oss till seger. Det är vi som är IFK!

Mattias Johansson
Ansvarig Dam- och tjejverksamhet
IFK Kristianstad

HUVUDPARTNERS 2018-2019
DIAMANTKAMRATER

GULDKAMRATER

SILVERKAMRATER

IF KRISTIANSTAD

Halvvägs i genom den här säsongen och vi ligger på övre halvan
av tabellen. Vi har under den här säsongen blandat bra och dåliga
prestationer med varandra men i det stora hela är jag mycket nöjd
med hur hösten har varit.
Det inte många tänker på är att vi är ett utvecklingslag, även fast resultaten är
viktiga så går den individuella handbollsutbildningen före. Det är en balansgång
man som tränare får gå att fortfarande få laget att fungera men ändå fokusera er
på individen. På senare tid har vi upptäckt en brist i våra killars handbollskunnande, anfallsspel mot offensiva försvar. Vi har sen tränat på det så att vi även blivit
duktiga på extrem offensiva försvar. Vi utnyttjade det borta mot Ystad bland annat
och chockade dem. Annars har vi mest spelat ett kompakt försvarsspel 5–1 eller
6–0 som har varit väldigt framgångsrikt. Sen har vårt målvaktsspel varit direkt
avgörande i många matcher, både Gustaf Banke och Vincent Jyrell har gjort fina
insatser. Höjdpunkten på hösten är nog derbysegern i premiären mot Vinslöv när vi
vann med 30–22 och spelade mycket mogen och fin handboll. Nu går spelarna på
julledighet och sen startar vi upp säsongen den 4/1 hemma mot min gamla klubb
IFK Karlskrona. Jag hoppas att vi ses där.

Ulf Larsson
Huvudtränare IF Kristianstad

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

VÄLKOMMEN IN PÅ
JULFRUKOST 17/11- 06/01

PRIS PER PERSON

125:BARN UPP TILL 10 ÅR 69:VARDAGAR: 06:30-09:30
HELGER: 07:30-10:30
22/12- 06/01 07:30-10:30
BOKA BORD PÅ TELEFON 044 20 38 50 ELLER
MAIL CHRISTIANIV@FIRSTHOTELS.SE

FIR S T H OT E L CHR I STI AN I V

FRÅN OSS ALLA TILL JUST DIG
EN RIKTIGT GOD JUL!

#stoltsponsor
KRISTIANSTAD

KRISTIANSTAD
Öppet alla dagar

7-22

BROMÖLLA
Alltid på Maxi:

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

