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TACK NIKOLAS LARSSON!
Det finns många människor som har varit
viktiga i den resa IFK Kristianstad har gjort
från att vara en förening bland alla andra
till att bli Sveriges häftigaste och Nordens bästa handbollsklubb. Ola Lindgren,
Mats Samuelsson, Jesper Larsson och alla
ledare och spelare i A-laget har givetvis varit förutsättningen för de sportsliga
framgångarna. Vi har haft styrelser som har
satt visioner och ordnat förutsättningar för
resan. Vi har haft volontärer som vecka efter
vecka har skapat Europas bästa handbollsevent tillsammans med Henrik Fröberg
och Arenabolaget samt Södra Kurvan. Vi
har blivit en av Sveriges bästa och största
ungdomsföreningar tack vare ett fantastiskt arbete av alla ledare och föräldrar där
vår Orangea tråd har varit en mycket viktig
pusselbit. Allt detta hade aldrig varit möjligt
utan det stöd vi har fått av våra sponsorer
och partners samt Kristianstad kommun.
Alla vi är värda ett stort tack!
Men jag vet att allra viktigast har Nikolas Larsson
varit. Nikolas har tillsammans med sina medarbetare
skapat något unikt i Sverige och det vill vi tacka honom
för med en Nikolas Larsson match! Matchen är mot
en annan klassisk handbollsförening – Karlskrona.
Tyvärr får vi inte se Lars Möller-Madsen spela då
han precis har beslutat sig för att avsluta
sin karriär, men det finns fler spe-

lare från Nordöstra Skåne som spelar i deras lag som
Tobias Nordahl och Robin Håkansson. Karlskrona
håller på att slutföra ett bygge av en ny arena och kanske kommer de om 10 år vara det nya handbollsundret.
Hur har Nikolas arbetat för att leda föreningen till
våra stora framgångar? Han har alltid var nyfiken och
modig att prova på nya saker. Krutis, orangea t-shirts
till alla, orangea vägskyltar, regnbågsfärgad kaptensbindel och nu senast chipet i handen är några av de
saker vi har genomfört som har fått stor uppmärksamhet och som bygger på bilden av att vi är den häftigaste handbollsklubben. Nikolas har också lyckats
med att få oss besökare, sponsorer och publik, att

“MEN JAG VET ATT ALLRA
VIKTIGAST HAR NIKOLAS
LARSSON VARIT.”
känna oss välkomna genom ett vänligt och välkomnande bemötande. Här har många som arbetar med
service mycket att lära. Dessutom har Nikolas sett till
att ekonomin varit i balans och att utgifterna inte har
skenat iväg, vilket händer så lätt i idrottsföreningar
som det går bra för.
IFK Kristianstad hade sitt mest framgångsrika år den
sista säsongen Nikolas var klubbchef. A-laget uppfyllde
alla våra sportsliga mål med ett åttonde SM guld och
slutspel i Champions League som höjdpunkter. Damlaget vann alla sina matcher under året. Vi tog vårt
första USM guld. Vi var representerade i de flesta herroch ungdomslandslagen. Vid våra A-lagsmatcher

hade vi varje vecka Sveriges överlägset mest välfyllda
arena. Vi hade och har det bästa stödet man kan ha
från vår publik. Vi har ett uppskattat samarbete med
upp mot 400 sponsorer/partners. Allt ovan medför att
vi fortsatt har en stabil ekonomi.
Vi behöver nu ta nästa steg som förening om vi skall
fortsätta att vara bäst och häftigast. Styrelsen har valt
ut några områden som är extra viktiga att utveckla.
Vi vill göra det möjligt att behålla våra spelare några
säsonger till genom att skapa ännu bättre förutsättningar för A-laget. Vi vill sammanföra våra sponsorer
och vår publik oftare och bättre. Vi vill locka till oss
publik som aldrig har varit på handboll. Vi vill få fler
barn att börja spela handboll samt att ungdomarna
stannar längre inom handbollen. Som ni förstår är det
stora utmaningar och det känns då bra att vi har en
stabil och professionell organisation med Henrik, Jesper och Adam som leder detta arbete.
På det personliga planet är det med vemod jag nu
inser att det fina och roliga samarbete som vi har haft
de senaste fyra åren har kommit till ett slut. Jag kommer sakna alla stunder vi har delat när vi har talat om
IFK, resor, viner, barnen och mycket annat. Tack för
denna vänskap Nikolas och lycka till med dina nya
utmaningar inom svensk och europeisk handboll.

Johan Cosmo
Ordförande IFK Kristianstad

Vi söker en Art Director
Vi är nyfikna på dig!

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

Vi tänker helhet och resultat

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

Låter det här intressant? Läs mer på infab.nu

DIN PROFFSBUTIK #1 I KRISTIANSTAD

SVERIGES HÄFTIGASTE HANDBOLLSEVENT
BILJETTER
Förköp på ICA Maxi Kristianstad
och COOP City Kristianstad.
Du kan också köpa biljett på:
ifkkristianstad.ebiljett.nu.
Arenan och biljettkassan öppnar
2 timmar före avkast. Kom i tid!

MAT & DRYCK

HITTA HIT

Besöksadress: Kristianstad Arena,
Västra Storgatan 69, 291 54 Kristianstad
Med bil, via E22:an tag avfart 39, när du
kommer till rondellen tag avfarten mot
Arenaområde. Så ligger Arenan på er
högra sida efter ca 300 m.

Vi jobbar bara med de bästa
färgleverantörerna:

Med buss linje 84 kan du åka stadsbuss
till IFK Kristianstads hemmamatcher
i Handbollsligan.I Kristianstad består
84:an av både stads- och regionbussar.
Bussarna anländer till Arenan c:a
45 minuter före matchstart och avgår
20 minuter efter slutsignal. Bussen
skyltas ”84 Kristianstad Arena”
Arenarestaurangen och Stjärnrestaurangen har totalt 420 platser.
I arenan finns även barer samt bistro
och kiosker som säljer korv, godis,
läsk och annat gott när det är
matcher och evenemang.

MATCHVÄRD

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 PÅ NIKOLAS
Foto: Kimme Persson, Studio 11, Bildbyrån, Hässleholm och Peter Lindström.

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: Peter Lindström Öllsjö fotoklubb.

NIKOLAS LARSSON IFK

DEN NYA NIKOLAS LARSSON
Han har varit IFK Kristianstads starke man
i över 8 år. Han ligger bakom mycket av
det IFK står för och är idag (även om han
själv ödmjukt hävdar annat). Han är älskad,
beundrad och respekterad av alla som har
mött honom. Jag satte mig ner med den
”nya” Nikolas Larsson, mannen som har ett
finger med i spelet nästan överallt i handbollsvärlden.
Hur känns det nu första veckorna som icke IFK
anställd?
Jag har inte riktigt hunnit känna efter i och med att vi
håller på med den sista delen av överlämningen. Den
ska vara i mål nu efter Champions League premiären,
så jag har bara fått lite små vibbar av det men det
känns bra. Det intressanta med förändringar är att
de förändrar synsättet på de som är kvar, man får ny
energi vilket är positivt.
Vad låg bakom beslutet att lämna?
Först och främst har jag aldrig varit så här länge på
ett och samma jobb. Det har varit en fantastisk resa.
De tre sista åren har jag blivit mer involverad i andra
sammanhang runt omkring handboll samtidigt som
IFK har vuxit. Vi har också byggt upp ett arenabolag
som vi är fantastiskt stolta över. Jag fick frågan för
ett par år sedan att gå in som ordförande i ligan men
då passade det inte riktigt, så jag sa bara att de skulle
återkomma om något år. Det har ju inte legat bakom
beslutet, men det har givit mig tanken att det kanske
är dags att växla spår och få lite mer tid till det jag
engagerar mig i. Det blev mycket 24/7 i IFK och det
är aldrig bra. Samtidigt tror jag att det är helt rätt för
organisationen att få in nytt blod.
Vilka är dina nya roller?
Det är ledamot i Professional Handball Board,
ordförande för svenska Handbollsligans styrelse och
ordförande i European Handball League Board. Det
är de handbollsuppdrag jag har. Sen har jag några
utanför handbollen som jag kommer ha kvar. Jag fortsätter som styrelseordförande i Kristianstad Arenabolag. Har uppdraget som ordförande i Näringslivsrådet här i Kristianstad för kommunens räkning. Där
hoppas vi kunna utveckla arbetet och inte minst titta
på några områden där det finns möjligheter för det
rådet att göra skillnad. Jag sitter i styrelsen i Orange
stad och de två hänger lite ihop, hur ska vi kunna göra
Kristianstad till en attraktivare plats för folk att flytta
till och företagare att starta och utveckla verksamheter
i. Jag har sedan 4 år tillbaka suttit som styrelseledamot i något som heter Bröderna Börjesson Bil AB som
är en bilfirma som är verksamma i Skåne, Blekinge
och Västergötland. Det är ju en helt annan verklighet,
men rolig att vara del i. Sen får vi se om det blir några
fler uppdrag.
Hur ser du på dina ersättare?
Jag nämnde det lite innan att när man gör en organisatorisk förändring så öppnar det lite nya luckor,
fönster och nya synsätt för att tänka om stanna upp
och reflektera. Vi hade en lång diskussion med framför allt Johan (Cosmo) och Anna-Lena (Lindahl) som

är med i styrelsen om hur vi ska göra och hur det ska
se ut. Vi landade i lösningen att den ska vara en trojka
som har var sitt ansvar. Där Henrik har arenabolaget,
match och arrangemang och publik och Jesper har det
sportsliga. Sen har Adam Tell kommit in som kommersiell ansvarig och sammanhållande i mitten när det
kommer till struktur i marknad och ekonomi. Jag är
övertygad att det kommer vara en bra lösning, vi är
ju trots allt en ideell förening och inte ett aktiebolag.
Kommer vi får se dig i IFK igen?
Man kommer alltid få se mig på matcher, kanske som
volontär. Det har jag sagt att jag kan hjälpa till med.
Sen att se mig i en formell roll i framtiden ska man
inte utesluta. Det kan man väl tänka sig i framtiden,
men just nu tar jag en paus från det och andra ska
göra jobbet. Sen kan man inte utesluta att man kanske
återvänder i styrelseroller, men vi får se.
Vilka är dina tre favoritminnen med IFK?
Det är svårt att välja mellan så många minnen, men
invigningsmatchen i Kristianstad Arena är en av dem.
SM-finalen mot HK Drott är också en för att den var
så bitter. Något spännande vi gjorde var att vi producerade en supporterfilm kring den finalen. Där var
också första gången vi klädde hela Göteborg brandgult och det blev en så pass bra skildring av hur det är
att vara en brandgul supporter. Totalt sett i den bittra
upplevelsen så blev det en häftig grej, sen var det ju
synd att vi inte vann den matchen. Vi var det bättre
laget, men de som vinner är ju det bästa laget så jag
led rätt mycket med spelarna där som inte kom upp i
nivå. De tog ju dock revansch i finalen 2015 där bland
annat Markus Olsson gjorde 11 mål och bar laget till
seger. Det kanske var bra för IFK att vi inte vann den
matchen, så den matchen hade betydelse i många avseenden. Sen som tredje del så får jag säga Guldet 2015.
Jobbar man med ett idrottsvarumärke och det är fantastiskt med publikutveckling som jag nämnde innan,
och allt vi har skapat runtomkring med maskotar och
Sveriges Häftigaste Handbollsklubb och galna upptåg
innan säsongspremiärer. Då mynnar allting ut i sportsliga föreställningar och det är ju de som är häftiga
och med det sagt så säger jag guldet 2015. Det första
i modern tid.
Största huvudvärken IFK har givit dig?
Det är väl inte så svårt egentligen, förutom den huvudvärken man får när man jobbar för mycket som det
har varit många stunder så var det ju när vi drog
igång det här. Första året när jag, Ingvar och Matte
gick in i styrelsen i juni 2009 och insåg att det här
med att vi hade gått upp i dåvarande Elitserien var
sportsligt fantastiskt. Det visade sig då dock att det
fortfarande var ihålligt med helt slut på pengar, stora
skulder och underskott. Året vi gick upp hade vi inte
riktigt fått rätt information när vi skulle diskuterade
med valberedningen och då ska man när vi kom in så
hade IFK 1.4 miljoner i skulder. Då ska man veta att
när IFK tidigare började den mödosamma lappningen
och lagningen där man gjorde ett fantastiskt jobb från
konkurs och division 2-hotet då hade man nästan 3
miljoner i skulder. När vi kom in sju år senare var det
fortfarande hälften av skulderna kvar. Det första året
var jätteutmanande. Vi spelade i gamla hallen, hade

8 SNABBA - UNDER MIN TID:
Bästa IFK-spelaren?
Albin Lagergren.
Bästa matchen?
Det finns två, SM-finalen 2016
och hemmavinsten mot RNL.
Roligaste framgången?
Publiken i Kristianstad Arena
(inklusive Södra Kurvan)
Stoltaste ögonblicket?
Första SM-guldet (2015)
Sämsta matchen?
Hammarby och Aranäs borta våren 2013.
Favoritspelare vi har mött?
Luka Cindric, hans prestation i Final 4
2017 var magisk.
Favorit inspringsduschpojke?
Markus Olsson skulle jag väl säga.
Största profilen vi har haft?
Jerry Tollbring

inga pengar men vi hade stadens förväntningar på oss
att nu skulle IFK gå mot framtiden. Där var det väldigt
mycket jobb som inte var så kul, men det var tvunget
att göras och rensa bort och bygga nya strategier,
strukturer, plattformar och engagera folk till höger
och vänster. Vi hade invigning av en arena för 5000
personer ett år bort. Det var ju också nödvändigt att
hitta lösningar och vägar för det när vi hade 1500 i
snitt första året i Elitserien.
Hur kommer du följa IFK nu?
Jag hoppas att jag inte ska behöva missa någon match
eller i alla fall så få som möjligt, men det finns ju så
många olika sätt nu förtiden att följa IFK på. Jag
kommer vara på så många hemmamatcher som jag
kan, självklart. Sen hoppas jag att jag har så mycket
tid över att jag kan dra iväg på någon bortamatch i
Champions League. Jag ska ju runt i ligan och träffa
de andra klubbarna, då hoppas jag kunna kommendera det med IFK:s matcher. Jag kommer följa IFK
så mycket det går och lite till, eftersom jag är idrottsintresserad. Det finns ju inget bättre än att följa sitt
lag, IFK är ju mitt handbollslag även om jag inte har
operativ roll i IFK.
Vad kommer du sakna med IFK?
Man kan säga så här, jag tror det finns två saker
jag kommer sakna mest med IFK. Det ena är alla
människor, men dem tror jag man kommer fortsätta
ha en relation till men från en annan vinkel och på ett
annat sätt. Så det är jag inte så orolig för. Sen tror jag
att man kommer sakna att inte stå i mitten av allt som
jag har varit van vid nu länge. Att vänja sig vid att inte
stå i stormens öga, utan att jobba med andra uppgifter
som är mer övergripande. Det kommer nog vara en
tillvänjning, samtidigt som jag har vetat om det här
rätt länge nu så jag tror jag kommer kunna hantera
det. Det är ju kul att ha ansvar och vara i mitten av allt
och fatta beslut. Det kommer det nog vara svårt att
vänja sig av med, men det ska jag nog klara av.

Christian Cosmo

SPELARTRUPP 2018-2019

1

– 1990-10-16 – IFK Ystad HK –

4

– 1992-07-29 – Lysekils HK –

9

LEO LARSSON

ADAM NYFJÄLL

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

13

– 1990-05-13 – FH Hafnarfjordur –

20

– 1998-06-05 – IFK Kristianstad –

25

8

ÓLAFUR GUÐMUNDSSON

ANTON PERSSON

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

KRUTIS
– 2013-11-16 – IFK Kristianstad –

MV

16

M6

5

H9

10

– 1995-07-21 – CH. Palautordera –

V9

14

– 1994-02-01 – Sannadal SK –

V6

21

– 1994-10-22 – Lidköpings HK –

M6

26

– 2000-04-26 – Åhus Handboll –

M

A

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

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

MARC CAÑELLAS

VIKTOR HALLÉN

ALFRED EHN

VALTER CHRINTZ

Foto: Kimme Persson, Studio 11

MV

2

M6

6

M9

11

– 1991-08-09 – IFK Kristianstad –

V6

17

– 1992-02-26 – Lidingö SK –

V6

24

H6

30

B

OLA LINDGREN

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

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

JOHANNES LARSSON

HELGE FREIMAN

TEITUR EINARSSON
– 1998-09-23 – Selfoss –

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

M9

V9

H6

M9

H9

H6

LARS OLSSON

STEFAN LJUNGLÖF

INGEMAR GANNBY

PATRICK SIGSJÖ

VICKIE PEOLIN

MARKUS WALDEN

JONAS CARLSTRÖM

JOHAN EKENGREN

– Materialförvaltare –

– Massör –

– Sjukgymnast –

– Kostrådgivare –

– Läkare –

– Fystränare –

– Mental coach –
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FORTE DEI MARMI
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@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

EXKLUSIVT ARMBANDSUR!
STILREN SOM NIKOLAS

NYHET!

750 : Ord.pris 1250:-

Sveriges häftigaste handbollsklubb
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LAGUPPSTÄLLNINGAR
Nr.

Spelare

Mål Halvlek 1

Mål Halvlek 2

IFK KRISTIANSTAD

HIF KARLSKRONA

Nr.

Spelare

1. Leo Larsson

1.

12. Gustav Banke

16. Markus Mattsson

16. Richard Kappelin

25. Daniel Svensson

2. Emil Hansson

3. Carl Ekberg

3. Hugo Svensson

4. Emil Lundin

4. Adam Nyfjell

5. Linus Fernebrand

5. Arnar Arnarsson

6. Hampus Dahlgren

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

Robert Andersson

A S S . T R Ä N A R E:

A S S . T R Ä N A R E:

Lasse Olsson

Pierre Thorsson

10. Jesper Granath

M A T ER I A LFÖ R V A L T A R E:

LA G L ED A R E;

11. Johannes Sandgren

Stefan Ljunglöf

Hege Steinlund
Thomas Svensson

15. Jürgen Rooba

FY S T R Ä N A R E:

17. Niklas Grundsten

Kajsa Karlsson

18. Ian Martin

SJUKGYMNAST:

20. Tomas Reznicek

Patrik Sigsjö
MASSÖR:

Ingemar Gannby

21. Alfred Ehn

LÄ K A R E:

Anders Broström

Markus Waldén

24. Teitur Einarsson

FY S T R Ä N A R E:

25. Ludvig Jurmala Åström

Jonas Carlström

26. Valter Chrintz

K O S T R Å D G I V A R E:

35. Evon Mohlin

DOMARE Mattias Wetterwik & Mirza Kurtagic

7. Sebastian Nilsson

C H EFS T R Ä N A R E:

Ola Lindgren

20. Anton Persson

30. Anton Halen

Uros Tomic

T R Ä N A R E:

SJUKGYMNAST:

N A PR A PA T :

9. Melker Elisson

24. Robin Håkansson

Staffan Andersson

33. Axel Gustavsson

LA G L Ä K A R E:

94. Tobias Nordahl

Richard Johansson

Mål Halvlek 1 Mål Halvlek 2

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

Johan Ekengren

DELEGAT Roger Ljung

#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 & Lennart Nilsson

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

Onsdag

2018-09-26 19:00

Lugi HF

IFK Kristianstad

Måndag

2018-10-15

19:00

Önnereds HK

IFK Kristianstad

Fredag

2018-10-19

19:00

IFK Kristianstad

IFK Skövde HK

Söndag

2018-10-21

16:30

IFK Kristianstad

AIK

Onsdag

2018-10-31

19:00

HK Malmö

Onsdag

2018-11-07

19:00

IFK Kristianstad

Onsdag

2018-11-14

18:00

IK Sävehof

IFK Kristianstad

Onsdag

2018-11-21

19:00

Alingsås HK

IFK Krisianstad

Torsdag 2018-11-29

19:00

IFK Kristianstad

Hammarby IF HF

Torsdag 2018-12-06

19:00

HIF Karlskrona

IFK Kristianstad

Lördag

2018-12-08

18:00

IFK Kristianstad

Redbergslid IK

Torsdag 2018-12-13

19:00

Eskilstuna GUIF IF

IFK Kristianstad

Söndag

2018-12-16

16:00

IFK Ystad HK

IFK Kristianstad

Onsdag

2018-12-19

19:00

IFK Kristianstad

Fredag

2018-12-21

19:00

Lugi HF

Onsdag

2018-12-26

16:00

IFK Kristianstad

Fredag

2018-12-28

19:00

IFK Ystad HK

Torsdag 2019-01-31

19:00

IFK Kristianstad

Eskilstuna Guif IF

Måndag

2019-02-04 19:00

Redbergslid IK

IFK Kristianstad

Onsdag

2019-02-06 19:00

IFK Kristianstad

HIF Karlskrona

Onsdag

2019-02-13

19:00

Hammarby IF HF

IFK Kristianstad

Onsdag

2019-02-20 19:00

IFK Kristianstad

Alingsås HK

Onsdag

2019-02-27

19:00

IFK Kristianstad

IK Sävehof

Tisdag

2019-03-05 19:00

Ystads IF HF

Fredag

2019-03-08 19:00

IFK Kristianstad

Söndag

2019-03-10

16:00

IFK Skövde HK

Torsdag 2019-03-14

19:00

IFK Kristianstad

Måndag

19:00

AIK

2019-03-18

TABELL

” 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
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IFK Kristianstad
Ystads IF HF

IFK Ystad HK
Läs mer på

IFK Kristianstad

min.kristianstadsbladet.se

Lugi HF
IFK Kristianstad

STÖRST PÅ JEANS
Alltid fri uppläggning vid köp av jeans.

IFK Kristianstad
HK Malmö
IFK Kristianstad
Önnereds HK
IFK Kristianstad

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

Uppdaterad: 17 september 2018
TABELL

HIF Karlskrona

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

3

3

0

0

80 - 62

6

18

2.

Alingsås HK

2

2

0

0

52 - 45

4

7

3.

Lugi HF

3

1

1

1

76 - 68

3

8

4.

IK Sävehof

2

1

1

0

56 - 52

3

4

5.

Ystads IF HF

3

1

1

1

65 - 68

3

-3

6.

IFK Ystad HK

2

1

0

1

48 - 43

2

5

7.

IFK Skövde HK

2

1

0

1

53 - 52

2

1

8.

Hammarby IF HF

2

1

0

1

55 - 56

2

-1

9.

HK Malmö

2

1

0

1

45 - 46

2

-1

10.

Redbergslids IK

2

0

1

1

49 - 53

1

-4

11.

AIK

1

0

0

1

22 - 25

0

-3

12.

Eskilstuna Guif IF

1

0

0

1

23 - 27

0

-4

13.

HIF Karlskrona

1

0

0

1

19 - 27

0

-8

14.

Önnereds HK

2

0

0

2

44 - 63

0

-19

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

V I N T E RGALA N

B L I X T E N & C O , K R A L L e n t e r ta i n m e n t & 2 E n t e r ta i n P R E S E N T S

20 y e a rs o f d i sco
M i ssi on comple te d

KRISTIANSTAD ARENA 2 NOVEMBER

BILJETTER
BLIXTEN.SE/ALCAZAR

VI HÅLLER PÅ IFK

R

Transport

kran t gräv

P

0709-77 25 69

RP

Transport

kran t gräv

0709-77 25 69

Foto: Peter Lindström Öllsjö fotoklubb.

JAG ÄR ORANGE – FATTAR DU?
En era går i graven med Nikolas Larsson,
som har tagit IFK Kristianstad till oanade,
helt nya höjder. Det är alla fullkomligt på
det klara med. Men hur har detta varit möjligt? Det ska ni nu få svaret på för det är
ingen slump att Nikolas har varit den mest
framgångsrike klubbchefen i svensk handboll någonsin. Han är själva definitionen av
en multibegåvning. Så enkelt är det.
Nikolas kompetens sträcker sig nämligen långt bortom handbollsplanens fyra avgränsande linjer. Vi som
känner honom väl brukar säga att det Nikolas Larsson inte vet är på riktigt inte värt att veta. Så håll i er –
nu ska hela hemligheten om framgångssagan avslöjas.
Att Nikolas har ett stort vinintresse har väl ingen missat, men även den största vinexperten kan emellanåt
hamna i blåsväder. Så hände exempelvis en julafton
när Nikolas hade glömt att kyla champagnen tills
gästerna (vi) skulle komma. Hans förtjusande hustru
Anna, dottern Sara och vår alldeles egna Johannes
Larsson, var givetvis mäkta irriterade och Nikolas
tvingades slänga ett antal dyrgripar i frysen för att
rädda situationen.
Detta var på förmiddagen. När vi anlände vid lunchtid
möttes vi av en något stressad Nikolas som i famnen höll
champagneflaskorna – samtliga bottenfrysta. Ingen
annan än Nikolas Larsson skulle på samma övertygande sätt kunna hävda att det överhuvudtaget inte
påverkade kvaliteten på champagnen bara för att den
hade varit djupfryst. Snarare tvärtom hävdade han
med ett leende. Vi litade naturligtvis allesammans
blint på honom.
Ett annat område som Nikolas briljerar inom är medicin. Man skulle möjligen kunna tänka sig att det vore
hans hustru Anna, ögonläkaren, som besatt merparten

av kunskapen här men så är inte fallet. Vid ett tillfälle
började Fabrikören och jag debattera vad som egentligen är skillnaden mellan kastrering och sterilisering.
Som tur var skulle vi senare på kvällen på middag hos
familjen Larsson och tänkte att det ju var perfekt –
Anna kommer att kunna reda ut begreppen för oss!
Men icke – så fort vi ställt frågan till Anna, som tagit sats för att börja berätta, tog Nikolas entusiastiskt
över och förklarade med stor inlevelse hur det låg till.
Vi var fulla av beundran. Man blir liksom gärna det.
I detta sammanhang vill jag också tillägga att även
inom Annas specialområde – ögonmedicin – är Nikolas
något av en expert. Det han inte vet om kataraktoperationer (grå starr), ja, återigen, det är knappt värt att veta.
Så här långt i historien kan någon möjligen börja tvivla
– kan detta verkligen vara sant? Kanske är det inte
riktigt sant. Men nästan. Nikolas Larsson är en av de
mest nyfikna personer jag känner. Han läser, lyssnar
(ibland) och engagerar sig i en otrolig massa olika
saker. Det jag kan säga med hundraprocentig sanningshalt är att jag aldrig någonsin har fått svaret ”jag
vet inte” eller ”det har jag ingen uppfattning om” när
jag har ställt honom en fråga.
Det kan handla om pollinering, politik, utbildning,
katter, bilar, böcker, trädgårdsmöbler, matlagning,
fasadmålning eller frågor av sexuell natur. Inget ämne
är för litet för att engagera vår käre Nikolas. I skrivande
stund hör jag honom klippa gräset på andra sidan
häcken. Detta får mig osökt att tänka på en annan
julafton, när champagnen inte var djupfryst, och jag
under förmiddagen hör ett konstigt ljud, som definitivt inte hör hemma på julen.
Efter en stunds fundering inser jag att det jag hör är
Nikolas Larsson som klipper gräsmattan. Jag lutar
mig ut genom fönstret och skriker ”Sluta omedelbart
med det där. Du förstör ju hela julstämningen”. Ingen

annan än Nikolas Larsson skulle på allvar försöka
övertyga mig om att det står i Bondepraktikan att
gräsmattor ska klippas just på julaftonen. Jag fattar
faktiskt inte hur han gör…
Men det är väl som Nikolas själv brukar säga – det gäller att vara på rätt sida om karusellen. Ett uttryck som
han har hittat på och som ingen hittills har ifrågasatt.
Man bara accepterar det och funderar inte så mycket
över vilken sida av karusellen man ska vara på – bara
det är den rätta. För det har Nikolas Larsson sagt.
Nu ligger Europa för hans fötter och jag kommer med
spänning att följa denna resa. Att Nikolas Larsson inte
kommer att sätta motsvarande bestående avtryck inom
den europeiska och svenska elithandbollen håller jag
för fullkomligt osannolikt. Förresten – ni visste väl att
Nikolas också har varit en grym handbollsspelare..?

Jag tänkte väl det.
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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HUVUDPARTNERS 2018-2019
DIAMANTKAMRATER

GULDKAMRATER

SILVERKAMRATER

DJ ALBERT
När jag blev ombedd att skriva denna krönika
funderade jag en del på vad som vore intressant att läsa eller veta om min käre far,
Nikolas. Nikolas är så starkt förknippad och
sammankopplad med IFK Kristianstad så
att skriva om vad han åstadkommit i klubben kändes inte så intressant. Därför tänkte
jag att det vore kul att få dela med mig av
andra sidor och delar av Nikolas som kanske inte är riktigt lika kartlagda.
Under sin mycket lugna och stillsamma tid i Lund
där Nikolas studerade för att bli civilekonom var den
numera avgående klubbchefen en flitigt verksam DJ
vid namn DJ Albert. Detta efter sitt mellannamn som
är just Albert. Detta är en image och en del av honom
han håller stenhårt fast vid och han är än idag inte
sen på att ta över ett dansgolv med fartfyllda låtar och
smidiga övergångar. Däremot stretade DJ Albert in i
det sista med att ta klivet in i den digitala världen och
kunde så sent som bara för några år sen synas med sin
bruna portfölj fylld med CD-skivor som hade post-it
lappar med instruktioner om vilka låtar som var dansgolvsvänliga. Ett annat karaktärsdrag DJ Albert också
besitter är att han ogärna släpper på kontrollen över
vad för musik som ska spelas. Tydligast blev detta när
han skulle sköta musiken på min 20-årsfest som jag
hade med två andra vänner. Då en av gästerna kommer fram till mig och påpekar att de önskat en låt
varpå DJ Albert svarat att den kommer alldeles strax.
Problemet var bara att det var 55 minuter senare.
Den riktiga frågan är väl egentligen hur mycket av DJ

Albert man kan hoppas få se i framtiden. Hans senaste
stora gig måste nästan ha varit hans egen 50-årsfest
och det var trots allt bara några månader sen så han
borde inte vara allt för ringrostig. Samarbetet mellan Arenabolaget och Martin & Martin öppnar i alla
fall upp för DJ Albert att synas i rampljuset minst sju
gånger sommaren 2019.
Nikolas Larsson är även en kameleont när det gäller
det sociala. Han har nämligen en förmåga att byta
dialekt beroende på vem som pratar med honom. Detta
fenomen uppstod redan i tonåren när han flyttade ner
med familjen till Kristianstad. I familjen pratar han en
något modifierad stockholmska men med alla skåningar
en slags pålagd skånsk dialekt. Detta sker omedvetet och dialekten kan ”studsa” fram och tillbaka upp
till tre-fyra gånger i en och samma mening om det är
människor från olika delar av landet i rummet. Extra
roligt, i alla fall enligt mig, blev det när Kristianstadsbladet skrev en artikel som fick namnet ”Niklas och
Nikolas”. Denna artikel baserades på en TV-intervju
som Nikolas gjort med SVT där han pratat stockholmska. I artikeln gick frågan vem denna stockholmare var
och slutsatsen blev att han måste varit klubbchefens
tvillingbror vid namn Niklas. Det roliga med detta är
väl egentligen att vi i familjen ofta driver med honom
för hans pålagda och ibland smått förvirrande skånska
och inte tvärtom. Samt att min mor, som Nikolas eller
rättare sagt DJ Albert träffade för fyrtio år sedan, har
alltid kallat honom och kommer säkerligen alltid kalla
honom för just Niklas. Kanske inte konstigt eftersom
han pratar stockholmska med henne.

Foto: Bildbyrån, Hässleholm.

AVSLUTNINGSVIS SKA NI OCKSÅ
FÅ NÅGRA SISTA KORTA FAKTA
OM NIKOLAS/NIKLAS
Kan stå i ”plankan” (en magövning där
du ligger på armbågar och fötter) i över
sju minuter.
Gör en utomordentligt god vaniljfudge.
Hävdar att han är 182 cm lång. Vilket
också innebär enligt honom att eftersom
jag är längre än honom att jag är runt
189-190 cm lång.
Flytande i svenska, danska, engelska, tyska
och franska (vissa av språken på ren vilja).

Johannes Larsson

Älskad av många, omtyckt av ännu fler
och saknad av alla nu när han tar steget
ner från klubbchef.

DETTA HÄNDER PÅ ONSDAG

EXTRA
LÖRDAGSÖPP
ET

6 OKT
09 -14

För privatpersoner och företag

I PAUSEN INTERVJUAS
NIKOLAS LARSSON
Konferencier Mikaek Kik

Sveriges häftigaste handbollsklubb

#JAGÄRORANGE

M E D VÄN N E R

VINN
10.000 KR
LYSSNA 07:00

Passa på att njuta
så länge det varar!

I köketpå
på Maxi!
Maxi!
I köket

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

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

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

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

säsong så är de oftast billigare eftersom tillgången är större.

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

Vår egen

Honung

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

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

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

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

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

