DETTA ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN IFK KRISTIANSTAD
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IFK KRISTIANSTAD

VALTER CHRINTZ

H6

IFK YSTADS HK

IKVÄLL 19:00
Sveriges häftigaste handbollsklubb

2019/2020

Foto: Bildbyrån, Hässleholm.

MOTVIND ÄR BRA FÖR DRAKAR
Det var med blandade känslor man gick hem
från Arenan i torsdags. Det skall jag villigt
medge. Jag hade hoppats på en jämn kamp
som slutade oavgjort. Som ligaordförande
måste man ju vara ” neutral”! Till denna match
hade jag ju dessutom en fot i varje spann. Nu
styr ju jag inte över idrottsliga prestationer så
det gick som det gick. IFK blev bokstavligen
överkörda av ett långt tåg..
IFK är inne i en förändringsfas och förändringar kan
vara smärtsamma och tålamodsprövande. Det är inte
förrän man når botten som det vänder. Själv ser jag
Malmömatchen som den punkten då man nådde botten i brunnen och fick mark under fötterna. Spelet
i Polen mot Wisla Plock var stundtals ett steg i rätt
riktning även om försvaret svajar betänkligt fortfarande men viljan var det inte fel på. Däremot saknas
fortfarande den sista tuffheten och en hel del självförtroende. Det är tätt mellan matcherna och på onsdag
skulle jag vilja se IFK komma ut som en rytande tiger
och visa klorna på allvar. Det har man inte gjort ännu
denna säsongen men gör man det skall man köra över
IFK Ystad som en klassisk ångvält. Frågan är om man
har det i sig ännu? Frågan är om draken har krupit
ur sitt ägg och börjat växa mot en fullt eldsprutande
jätte igen?
Tur då att Ligan ser ut att bli riktigt jämn i år om
resultaten fortsätter som det börjat. Ingen är
obesegrad när nu Skövde slog Alingsås
och regerande mästarna Säve-

hof, som gjort det briljant i Champions League med
tre raka segrar, har i Ligan blandat och gett en hel del.
Det kan bli en riktigt dramatisk säsong innan vi i mars
vet vem som satt sig i förarsätet inför slutspelet och
tagit en topp två eller topp fyra placering.
Handbollsligan har tillsammans med SHE (damligan)
lanserat konceptet ”Vi ställer upp” där ligorna och
dess lag över de kommande åren skall öka sitt engagemang i samhället för barn och ungdomar. Fokus kommer att ligga på tre områden; Hälsa, Integration och
Inkludering. Projektet är långsiktigt och aktiviteterna
som redan finns skall stegvis spridas till fler klubbar så
att vi som sport över tid visar att vi kan göra skillnad

“NÄR MOTGÅNGARNA HOPAR SIG BEHÖVER
ETT LAG ALLT STÖD SOM BÄST. JAG
HOPPAS ATT ALLA SOM GILLAR HANDBOLL
OCH IFK TAR SIG TILL ARENAN...”
i samhället. Under hösten kommer ett antal konceptmatcher att spelas där befintliga projekt kommer att
lyftas fram. Själv brinner jag för detta projekt som
visar hur idrotten inte bara kan bjuda på underhållning av högsta klass men också kan göra sociala insatser. Både Ligorna och klubbarna söker nu aktivt stöd
bland företagen i Sverige för att kunna öka tempot
och genomförandet i de olika projekten. Grunden har
vi redan i den mycket stora barn och ungdomsverksamhet vi bedriver på klubbnivå.

Innan draken sprutar eld i 60 minuter får alla IFK-are
nog vara beredda på ett och annat ”gupp” på vägen.
IFK Ystad skall inte underskattas. Både Mollerup och
gamle IFK-aren Johan Nilsson har gjort det mycket
bra i säsongsinledningen men i nuläget tror jag inte
IFK underskattar något lag och just denna match tror
jag inte laget släpper.
Jag tror att man får göra som humlan. Rent teoretiskt
skall inte en sån skapelse kunna flyga men det vet ju
inte humlan om så den flyger ändå.
När motgångarna hopar sig behöver ett lag allt stöd
som bäst. Jag hoppas att alla som gillar handboll och
IFK tar sig till Arenan denna onsdag och hjälper Södra
Kurvan att stötta sitt lag. Det behöver de!
Om ni behöver ett trevligt vitt vin till fisken nu i höst
så pröva det vita Casal di Serra från Marche på italienska östkusten. Det har nummer 12419 och är väl
värt de 99 kronorna på vårt bolag.
För övrigt anser jag att Kristianstad är en fantastisk
stad, från Sjöriket i norr till Degeberga och åsen i söder, från Bockeboda i väster till Åhus i öster. Plus allt
som ligger däremellan såklart.

Nikolas Larsson
Gästskribent

DIN PROFFSBUTIK #1 I KRISTIANSTAD

SVERIGES HÄFTIGASTE HANDBOLLSEVENT
Foto: Bildbyrån, Hässleholm.

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!

HITTA HIT
Besöksadress: Kristianstad Arena,Västra Storgatan 69, 291 54
Kristianstad

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

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”.

UPPSNACK MED WILLIAM BENGTSSON PÅ ENTRÉTORGET 18:10

Konferencier Hans Banke. Uppsnacken presenteras i samarbete Södra Kurvan.

MATCHENS VÄRD

MATCHENS BOLL
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!

se;

Resenkeltmedvåraap par

Skånetrafiken

PLANLOTTSVÄRD

IFK’S PUBLIKPARTNER INFAB PRESENTERAR VIMMELBILDERNA
Foto: Kimme Persson, Studio 11 & Bildbyrån, Hässleholm.

fb.com/ifkkristianstad

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

ifk1899

@ifkkristianstad

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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VALTER CHRINTZ

H6

NÅGRA SNABBA:
Kristianstad / Åhus
THW Kiel / Barcelona (efter LÅNG betänketid)
Vintersemester / Sommarsemester
Uwe Gensheimer / Timur Dibirov
Vilken är din favorit film?
- Avengers (The Endgame)
Vilket är ditt favoritkonto på Instagram?
- Handbollstranfer
Vilka kläder är inne just nu:
- Jag gillar lite längre kostymbyxor, vita
sneakers, en vanlig t-shirt och sedan mönstrig
overshirt. Det tror jag är inne just nu.

NYFIKEN PÅ VALTER
A-lagsdebuten kom mot Guif 2017, en
debut som var ganska signifikativ för Valter
Chrintz. Talangen med rötterna i Åhus stod
för 4 mål och blev utsedd till matchens
lirare. Karriären är i sin linda, kantspelaren
är blott 19 år och utmärkelserna har på kort
tid avlöst varandra.

Växer därmed drömmen om att komma med till EM?
- Det är väl klart att man drömmer om det, EM på
hemmaplan hade varit otroligt stort. Men det är en
lång väg dit och det gäller att fortsätta prestera under
hela hösten för att förtjäna platsen. Jag tränar för det
och vet att det finns en möjlighet då detta är sista samlingen inför EM, så det är klart jag hoppas men har
inga förväntningar på att komma med.

Vi sätter oss utanför Arenarestaurangen i Kristianstad Arena. Det är dagen efter förlusten mot HK
Malmö och en nedstämd Valter Chrintz sätter sig
till bords med kepsen långt neddragen. Det första samtalsämnet är ganska självklart, vad hände
egentligen i torsdags?
- Vi var inte där, vi gjorde det bra mot Varberg men
ska vi slå Malmö måste vi upp några nivåer till. Vi
var väl förbereda på vad som skulle komma men koncentrationen saknades i avsluten där vi missar extremt
mycket från alla positioner. Det blir stressat när de leder och vi kommer inte ikapp och då blir det ännu
fler misstag. HK Malmö straffar oss vid varje felbeslut
deras försprång växer ännu mer.

Trots framgångarna och utmärkelserna kommit
väldigt tidigt i karriären är Valter en mycket ödmjuk
person som låter handbollen tala. Att behålla fötterna på jorden är viktigt för fortsatt utveckling.
- Det gäller att vara ödmjuk hela tiden, jag vill framstå
som en ödmjuk person med fötterna på jorden. Man
ska vara sig själv och jag vill vara den här ödmjuka
killen som fortsätter att prestera och gör sitt bästa hela
tiden.

Ett lite roligare ämne är landslagsuttagningen som
blev officiell i förra veckan. Valter (och Philip Henningsson) kom med i den svenska truppen som ska
möta Island i en dubbellandskamp. Fredagen den
25 oktober spelas den första matchen i Kristianstad
Arena. Landslagssamlingen är det sista lägret inför
stundande EM i januari som kommer att spelas på
hemmaplan
- Det var såklart roligt när Kristján (förbundskapten)
ringde, det alltid kul och en ära att få vara med landslaget. Jag fick göra debut i den blågula tröjan i mötena
mot Norge i april. Det gick bra och det är väl därför
jag får förtroendet igen. Att en av matcherna spelas
på hemmaplan ger det hela såklart en extra krydda.
Hemmaplan med flera nuvarande och tidigare lagkamrater gör det hela ännu roligare.

Vad behöver du utveckla för att ta fortsätta ta kliv
i din karriär?
-Jag tycker att mitt försvarsspel har blivit bättre den se
naste tiden men känner jag att vill fortsätta utveckla
den biten ännu mer. Även kunna vara lite mer av en
hybridspelare. Lite som Tim Sörensen, som även kan
spela som högernia och prestera på hög nivå. Även
upphoppet, så att man kommer längre och som gör att
man få fler valmöjligheter i läget.
På planen är Valter en lirare som gärna kliver fram
när det ska avgöras. Men vem han är utanför handbollsplanen är lite svårare att beskriva.
- Jag vill se mig själv som en person som är lite sprallig,
glad och som bidrar med energi. Men när jag pratar
med andra så upplever de mig som lugn och sansad.
Så vad som stämmer vet jag nog inte riktigt. Vid sidan
av handbollen har jag blivit intresserad av mode. Jag
gillar att titta mycket på kläder och det är ett intresse
som växt den senaste tiden. Efter karriären tror jag att
sjukgymnast hade varit väldigt roligt att jobba med.

Vem är Handbollsligans bästa spelare?
- Tuff, men jag tycker Kim Andersson och
Olafur Gudmundsson delar på den.

Förra säsongen var de tre spelare som delade på
högersex. Inför denna säsong lämnade Johannes
Larsson efter lång och trogen tjänst. Numera kamperar Valter positionen tillsammans med den 10
år äldre Anton Halén. Ett samarbete som Valter är
mycket tacksam för.
- Jag känner mig trygg med Anton. Jag vet att om det
inte skulle gå bra för mig i en match så kommer Halén
in och presterar. Likadant om det är åt andra hållet.
Jag gillar Anton, det är en väldigt bra kille som bidrar
med mycket både på och utanför handbollsplanen.
Han är 10 år äldre och väl lite som en mentor för mig,
är det något som jag är osäker på så vet jag om att jag
alltid kan vända mig till Anton.
Dina lagkamrater berättade att Alfred Ehn får agera
barnvakt åt dig, detta måste du utveckla.
- Hahaha, ibland när jag blir lite uttråkad så åker jag
in till Arenan lite tidigare och sen hem till Alfred och
vi snackar lite skit, dricker kaffe och kollar på någon
serie. Men det är väl nog mest jag som tar hand om
honom, skrattar Valter.
IFK Kristianstad och Valter kliver nu in i stentuff
månad. Kvällens match mot IFK Ystad är den första
av hela sex matcher (samt två landskamper) som
står på schemat under oktober. En revanschsugen
Valter tror på hemmaseger ikväll.
- Det är en match vi ska vinna. Speciellt när vi gör
en sådan dålig insats mot Malmö. Vi vill visa både
oss själva och vår publik att vi är bättre än så. Det är
hemmaplan och vi måste ju för f*n visa att detta är
vår borg. IFK Ystad är ett lag med mycket energi, de
har flera bra spelare, de krigar och kämpar mycket
för varandra. Men återigen det är en match som jag
tycker att vi ska vinna. Jag tycker att både som lag
och individuellt är vi bättre. Hoppas vi kan visa det
på onsdag!

Sebastian Rosenberg
Marknadskoordinator IFK Kristianstad
@SebastianRosenB

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 –

69

– 1989-07-29 –– Selka
Eskisehir –
–

EVON MOHLIN

JIHED JABALLAH

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 –

M6

A

RICHARD KAPPELIN

PHILIP HENNINGSSON

VIKTOR HALLÉN

SIMON BIRKEFELDT

VALTER CHRINTZ

ZORAN BOZIC

Foto: Kimme Persson, Studio 11

MV

2

– 1997-05-07 – Ystads IF HF –

V9

10

– 1995-07-21 – CH. Palautordera –

V6

17

– 1992-02-26 – Lidingö SK –

H9

24

– 1998-09-23 – Selfoss –

H6

30

– 1990-11-28 – Sollefteå HK –

M9

39

– 2000-06-20 – IFK Kristianstad –

B

LJUBOMIR VRANJES

EMIL HANSSON

MARC CAÑELLAS

HELGE FREIMAN

V9

M9

M9

TEITUR EINARSSON

H9

ANTON HALÉN

H6

WILLIAM BENGTSSON

V9

BJÖRN SÄTHERSTRÖM

STEFAN LJUNGLÖF

INGEMAR GANNBY

PATRICK SIGSJÖ

VICKIE PEOLIN

MARKUS WALDEN

JONAS CARLSTRÖM

JOHAN EKENGREN

– Materialförvaltare –

– Massör –

– Sjukgymnast –

– Kostrådgivare –

– Läkare –

– Fystränare –

– Idrottspsykolog –

AUTUMN 2019 NOW IN STORE!
E T T U R VA L AV VÅ R A S V E N S K A O C H I N T E R N A T I O N E L L A VA R U M Ä R K E N

FORTE DEI MARMI

FORT E Z Z A

HOME

SÖNDAGS
ÖPPET

@ceninodonnakristianstad

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.

IFK KRISTIANSTAD FYLLER 120 ÅR DEN 7 NOVEMBER

LAGUPPSTÄLLNINGAR
Nr.

Spelare

Mål Halvlek 1

Mål Halvlek 2

IFK KRISTIANSTAD

IFK YSTAD HK

Nr.

Spelare

1. Leo Larsson

1.

12. Rene Ingram

12. Måns Landgren

16. Richard Kappelin

2. Oscar Hansson

2. Emil Hansson

6. Christoffer Svensson

3. Hugo Svensson

7. Jonathan Mollerup

4. Adam Nyfjell

8. Christoffer Schnell

6. Philip Henningsson

15. Christoffer Nilsson

10. Marc Cañellas
13. Olafur Gudmundsson
14. Viktor Hallén
17. Helge Freiman
21. Alfred Ehn
23. Simon Birkefeldt

Sebastian Glemhorn

19. Oskar Cosmo

T R Ä N A R E:

T R Ä N A R E:

Ljubomir Vranjes

Sebastian Seifert

A S S T R Ä N A R E:

LA G L ED A R E:

Björn Sätherström

Leif Wedberg

22. Anton Åkesson

M A T ER I A LFÖ R V A L T A R E:

S J U K V Å R D A R E:

23. Jesper Gustavsson

Stefan Ljunglöf

Sofie Olsson

SJUKGYMNAST:

M A T ER I A LFÖ R V A L T A R E:

Patrik Sigsjö

Stefan Pettersson

21. Filip Långh

24. Henrik Bielenberg
25. Freddy Andersson

MASSÖR:

26. Axel Eriksson

25. Ludvig Jurmala Åström

Ingemar Gannby

27. Johan Nilsson

26. Valter Chrintz

LÄ K A R E:

83. Fredrik Petersen

24. Teitur Einarsson

Markus Waldén

30. Anton Halen

FY S T R Ä N A R E:

35.

Jonas Carlström

Evon Mohlin

Mål Halvlek 1 Mål Halvlek 2

K O S T R Å D G I V A R E:

37. Zoran Bozic

Vickie Peolin

39. William Bengtsson

M EN T A L C O A C H :

69. Jihed Jaballah

Johan Ekengren

DOMARE Andrej Smailagic & Sandro Smailagic

DELEGAT Mikael Thelander

FUNKTIONÄRER Julia Isberg & Lars Brorsson

#JAGÄRORANGE

5 TIPS – DIGITALT
Stressad över företagets digitala närvaro? Scanna QR-koden med
din mobilkamera och ta del av 5 tips som kan göra dig lite lugnare.

www.klevland.se

SPELPROGRAM & RESULTAT
Tisdag

2019-09-03 19:00

IFK Kristianstad

Lugi HF

31-24

Fredag

2019-09-06 18:45

IFK Kristianstad

Ystads IF HF

25-23

GOG

24-33

Söndag 2019-09-15

17:00

IFK Kristianstad

Onsdag 2019-09-18

17:00

C.S. Dinamo Bucuresti

IFK Kristianstad

28-25

Lördag

19:00

HK Varberg

IFK Kristianstad

28-36

Torsdag 2019-09-26 19:00

IFK Kristianstad

HK Malmö

20-30

Söndag 2019-09-29 17:30

Orlen Wisla Plock

IFK Kristianstad

36-29

2019-09-21

19:00

IFK Kristianstad

Måndag 2019-10-07

19:00

Önnereds HK

Torsdag 2019-10-10

19:00

IFK Kristianstad

Kadetten Schaffhausen

Tisdag

2019-10-15

18:30

IFK Kristianstad

IFK Skövde

Lördag

2019-10-19

18:00

IFK Kristianstad

Chekhovskie medvedi

Onsdag 2019-10-30

19:00

IFK Kristianstad

IF Hallby

Lördag

16:00

Chekhovskie medvedi

IFK Kristianstad

eKb

MinKb

Den digitala kopian
av papperstidningen

Ta del av nyheterna
som du vill

• Papperstidningen i digital form
• Läs alla bilagor
• Hitta gamla tidningar i arkivet

• Håll dig ständigt uppdaterad
• Läs unika utgåvor och samlingar
• Skapa dina egna nyhetsflöden

19:00

Alingsås

IFK Kristianstad

Söndag 2019-11-10

19:00

GOG

IFK Kristianstad

Onsdag 2019-11-13

19:00

IFK Kristianstad

Söndag 2019-11-17

15:00

Redbergslid IK

Onsdag 2019-11-20

19:00

IFK Kristianstad

Söndag 2019-11-24

19:00 Kadetten Schaffhausen

IFK Kristianstad

Onsdag 2019-11-27

19:00

IFK Kristianstad

Orlen Wisla Plock

Söndag 2019-12-01

15:00

Lugi HF

Onsdag 2019-12-04

19:00

IFK Kristianstad

Måndag 2019-12-09

19:00

HK Malmö

Torsdag 2019-12-12

19:00

IFK Kristianstad

OV Helsingborg HK

Måndag 2019-12-16

19:00

IFK Kristianstad

Ystads IF HF

Fredag

2019-12-20

19:30

Ystads IF HF

IFK Kristianstad

Torsdag 2019-12-26

16:00

OV Helsingborg

IFK Kristianstad

Onsdag 2020-01-30 19:00

HK Malmö

IFK Kristianstad

Lördag

2020-02-01 15:00

IFK Ystad

IFK Kristianstad

Onsdag 2020-02-05 19:00

IFK Kristianstad

C.S. Dinamo Bucuresti
IFK Kristianstad

IFK Kristianstad
IFK Ystad HK

Behöver du hjälp att logga in eller har andra frågor?
På kundcenter.kristianstadsbladet.se hittar du svaren på de vanligaste frågorna.

IFK Kristianstad

STÖRST PÅ JEANS

Lugi HF

2020-02-11

19:00

HK Varberg

IFK Kristianstad

Fredag

2020-02-14 19:00

Eskilstuna GUIF

IFK Kristianstad

Onsdag 2020-02-19 19:00

IFK Kristianstad

Redbergslids IK

Torsdag 2020-02-27 19:00

IFK Kristianstad

Eskilstuna GUIF

Måndag 2020-03-02 19:00

IFK Kristianstad

Alingsås HK

Torsdag 2020-03-05 19:00

IF Hallby HK

Alltid fri uppläggning vid köp av jeans.

IFK Kristianstad

Tisdag

2020-03-10 19:00

IFK Kristianstad

Sävehof IK

Fredag

2020-03-13 19:00

IFK Kristianstad

Önnereds HK

Tisdag

2020-03-17 17:00

Skövde

IFK Kristianstad

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

Uppdaterad: 1 oktober 2019
TABELL

Ladda ner våra appar från App Store och Google Play.

HK Varberg

Tisdag

TABELL

Kristianstadsbladet har två olika appar.
Båda ingår i din prenumeration!

IFK Kristianstad

2019-11-05

Tisdag

- i våra appar

IFK Ystad HK

Onsdag 2019-10-02

2019-11-02

Läs nyheterna

SP

V

O

F

+/-

P

+/-

1.

IFK Ystad HK

5

4

0

1

127 - 113

8

14

2.

IFK Kristianstad

5

4

0

1

136 - 125

8

11

3.

Alingsås HK

5

4

0

1

137 - 127

8

10

4.

IFK Skövde HK

5

3

1

1

144 - 128

7

16

5.

HK Malmö

5

3

0

2

136 - 115

6

21

6.

Ystads IF HF

5

3

0

2

142 - 125

6

17

7.

Lugi HF

5

3

0

2

127 - 128

6

-1

8.

Redbergslids IK

4

2

1

1

115 - 107

5

8

9.

IK Sävehof

5

2

1

2

124 - 125

5

-1

10.

Eskilstuna Guif IF

5

2

1

2

134 - 136

5

-2

11.

IF Hallby HK

5

1

0

4

138 - 152

2

-14

12.

Önnereds HK

5

1

0

4

123 - 140

2

-17

13.

OV Helsingborg HK

6

1

0

5

138 - 163

2

-25

14.

HK Varberg

5

0

0

5

107 - 144

0

-37

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

#JAGÄRORANGE

VI HÅLLER PÅ IFK

Foto: Bildbyrån, Hässleholm.

Johannes spela. Denna kväll hade hon dock stålsatt sig
och följde matchen tillsammans med resten av familjen. Dock onödigt påklädd i långa, väldigt varma byxor. – Jag borde givetvis ha tagit på mig något lättare,
exempelvis shorts, men då hade alla sett att mina ben
är fulla av målarfärg, eftersom vi målar om fönstren
hemma, konstaterade hon suckande.
Det som är så underbart med handbollen, och detta
har jag sagt så många gånger förr, är ju att det inte
alltid enbart behöver handla om just själva handbollen. Det kan också handla om härliga möten. I torsdags var det en sådan kväll, när Lars Møller Madsen
plötsligt dök upp med sin söta lilla dotter Kettie. Med
ett handslag minst lika fast som sin fars, och med en
blick av stål, ska vi inte bli förvånade om denna lilla
treåring äntrar handbollsplanen i framtiden…

ETT KÄRT ÅTERSEENDE
I Sverige hade ingen någon aning om hur
stor Börje Salming var i Kanada. Inte förrän
Sverige skulle möta självaste Kanada i Canada Cup i Toronto år 1976. Salming hade
spelat tre säsonger i Torontos NHL-lag och
när de svenska spelarna gled in för ”line up”
reste sig de kanadensiska åskådarna upp
och gav Börje Salming en fem minuter lång
stående ovation.
Alla svenskar – spelare, åskådare och journalister –
var nästintill i chock medan Salming själv stod på isen
med huvudet sänkt, märkbart berörd, närmast chockad över uppmärksamheten. Vad var det som hände?
Ingen hade varit med om något liknande tidigare. Det
var tydligt att Salming på kort tid hade tagit Toronto,
ja hela Kanada, med storm. Alla älskade honom.

I torsdags stod det klart att detsamma gäller Johannes
Larsson. Iklädd svart tröja istället för orange mottogs
han av publikens stående ovationer. Om Johannes var
lika rörd och chockad som Börje Salming säger att han
blev den där gången för drygt 40 år sedan ska jag låta
vara osagt, men jag gissar att han aldrig kommer att
glömma det.
Södra Kurvan byggde ju dessutom på det hela med att
under matchen skandera ”Johannes Larsson, Johannes
Larsson”. Att Johannes fick göra kvällens vackraste
mål kändes faktiskt bara härligt, liksom att kompisen
Leo Larsson stod för kvällens snyggaste räddning. Så
egentligen kan man säga att matchen blev oavgjord,
eller hur?
Ni som följer mina krönikor vet att Johannes Larssons mamma alltid har stått inne på toaletten i särskilt
avgörande ögonblick och följaktligen aldrig fått se

För övrigt upphör jag aldrig att förvånas över hur
mycket nytt det hela tiden finns att lära sig om handboll. I skrivande stund (när jag är inne på IFK’s hemsida för att kolla vilket lag vi ska möta ikväll) får jag
för första gången klart för mig att Ystad spelar med
två (!) lag i ligan. Får man ens göra så??? Är inte det
kvalificerat fusk?
Dessutom måste man ju undra över om det verkligen
är nödvändigt med två lag i en stad av Ystads storlek.
Jag menar, Ystad är ju inte precis London heller, även
om de råkar ha Kurt Wallander och – Leo Larsson.
Men Leo Larsson, han är våran, så det så!
Pillutta er, Ystad.

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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GAMEDAY
HUR LADDAR NI INFÖR HEMMAMATCH?
JAG HAR ETT PAR RIKTIGT BRA TIPS.

gång och då får man höra att man ska hälsa, och jag
det är klart man ska.
Sen är det självklart så att du ska kliva in genom dörrarna redan två timmar innan match. Ta en bit mat,
men tänk på att om du vill äta en riktig middag är det
säkrast att boka bord. I Nya Stjärnrestaurangen äter
du en trerätters med huvudrätt på Buffé. Jesper är så
grym på att sätta ihop menyer och han och Hanna
ser alltid till att det är högsta kvalitet på råvaror och
tillagning. Har ni inte testat så gör det.

Kom till Kristianstad Arena redan på lunchen.
Ja, ja jag är partisk, men lunchen på Arenan
är helt gudomlig. Jesper, Hanna och Frida
levererar alltid en magisk lunch på tallrik.
Okej, då blir jag nog inte mätt? Jo då det är
den första myten jag tänkte döda, skulle du
inte bli mätt får du självklart ”backa” på maten. Det är ju inget måste att äta trerätters, ni kan alltid få
Dessutom träffar man nästan alltid hela spelartruppen
där. Helge och Adam har säkert precis avslutat en golfrunda som de förlorat mot Stefan Ljunglöf. Philip och
Ollie brukar tajma in varandra, sen just matchdag är
de kanske inte de mest pratglad, de ser alltid sjukt fokuserade ut redan vid lunch. Teitur, Simon och Kappelin brukar vara tidig medan Ludde, Affe, Anton, Emil,
Viktor, Marc och Jihed brukar dyka upp lite senare.
Leo är nog den som käkar fortast. Chrintz kör nästan
alltid matlåda, så mitt nya tips är att starta uppladdningen redan på lunchen. Björn och Ljubo käkar också,
glöm då inte hälsa på dem, jag har glömt det någon

vår stenugnsbakade pizza på entrévåningen eller testa
en laxburgare i Norra Loungen på plan 2, det behöver
man inte boka heller utan det är bara att dyka upp.
Södra Baren, vår egen Supporterbar, det är så gött det
är att hänga där. Ladda med musik och Södra Kurvan
inför våra viktiga matcher och alla fredags och lördagsmatcher kör vi livemusik.
Entrétorget är en plats för alla, Krutishörna för barnen, Kamrathörna för våra sponsorer, Supportershop
med nya matchtröjan, sen har vi uppsnack med vår
konferencier Hans Banke. Han är ett superproffs och

Södra Kurvan ordnar gäster. Har ni förresten någon
ni önskar höra så är det bara tipsa mig eller Benny i
Södra Kurvan så ska vi nog kunna jaga ifatt dem.
Matchdag, då stiger pulsen, jag skriver detta någon
timme innan vår bortamatch i Champions League mot
Wisla Plock. Jag brukar alltid ha lite kontakt med någon i laget matchdag eller dagen innan. Igår skickade jag och Björn. Men då handlade det om Friidrotts
VM, allt är inte handboll i vår vardag, men allt som
oftast handlar det om sport. Oavsett hur det går är det
hemmamatcherna vi måste vinna och stödet behöver
vi från er, kan vi sen knipa någon pinne på bortaplan
kan det gå vägen i år också.
Kvällens match mot IFK Ystad, ja trodde inte jag skulle
skriva det men det är serieledarna som kommer på besök. Det kommer bli riktigt tufft och som vanligt ser jag
framemot att se våra ”egna”, Oskar Cosmo och Johan
Nilsson. De har ju båda tagit SM-guld med oss orangea.
Ni är alltid varmt välkomna till Kristianstad Arena.

Henrik Fröberg
Biljett och arrangemangschef
IFK Kristianstad

Foto: Bildbyrån, Hässleholm.

IFKS UNGDOMSVERKSAMHET I FÖRÄNDRING
Under de sista 5 åren har det hänt otroligt
mycket i IFKs ungdomsverksamhet. Vi har
gått från att vara 5-6 ungdomslag, till att
idag vara runt 25 aktiva grupper från de allra
yngsta i Bollibumpa (0-4år) upp till våra
seniorer, närmre 45 anmälda lag i seriespel.
En fantastiskt rolig utveckling, men också
något som kräver eftertanke och ett hårt
jobb. Vad gäller värdegrunder så har vi vårt
styrdokument i Orangea tråden som vi
arbetar varje dag med att leva upp till.
Men när vi ser till den ekonomiska sidan så har vi ett
stort förändringsarbete framför oss. Vi har på vissa
plan redan startat, men har än en lång bit kvar. I IFK
finns runt 500 aktiva spelare och för att förse alla dessa
med bollar, matchställ träningstider, matchtider, ledare
(arvoderade från U14), utbildningar, domare, funktionärer, USM, cuper med mera. Så har kostnaderna
ökat kraftigt när föreningens verksamhet blivit så stor.
Årligen investerar vi ca 5 miljoner i vår barn och ung-

domar och endast runt en femtedel täcks av tränings
och medlemsavgifter. Barn och ungdomsverksamheten
är kärnverksamheten i IFK Kristianstad och medel för
verksamheten kommer främst från publikintäkter och
sponsorer. Därför är det med stor noggrannhet vi inför
framtiden värderar och planerar vad vi vill fokusera
våra resurser. Är det på cuper där ungdomarna befinner sig 1-2 dagar, eller är det på kvalitativa tränare
som är på plats varje träning och har möjlighet att utveckla våra spelare?
Det svenska föreningslivet bygger till största delen på
ideell verksamhet, så också IFK Kristianstad. Även
om vi har fördelen av en annan stabilitet och andra
resurser än många andra föreningar. Resurserna finns
dock inte alltid i det ekonomiska utan i den fantastiska
kraft och engagemang som finns hos våra ledare och
föräldrar.
Vi hjälps alla åt och det måste vi fortsätta göra!
Det är tillsammans som vi gör IFK Kristianstad
till vad det är.

Anna Olsson
Idrottskonsulent IFK Kristianstad
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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

