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DET BÖRJAR LIKNA NÅGOT
Efter ett par tuffa månader med många
matcher och väldigt svajiga prestationer, har
vi de senaste veckorna verkligen stegrat oss.
Spelmässigt ser det bättre och bättre ut och
med lite flyt hade vi haft möjlighet att ta oss
vidare i CL fortfarande. Nu har vi inte det och
det är inget att gråta över, utan nu får vi helt
enkelt lägga allt fokus på Handbollsligan.
Mot RIK i söndags visade killarna verkligen vad de kan
och sprang sönder motståndet fullständigt. Att vinna
med så stora siffror är anmärkningsvärt och att göra
det mot Redbergslid, som vi haft svårt med genom åren,
gör att vi med tillförsikt tar oss an uppgiften att klättra
i tabellen. Sen är det härligt att se att vi tar med oss attityden från de tuffa internationella matcherna till de
inhemska matcherna.
På onsdag står Varberg för motståndet och på motståndarsidan känner vi igen en hel del ansikten. Inte
minst Daniel Lindgren som var vår försvarsgeneral under
två säsonger. Anton Jönsson och Petter Nyström har
båda spelat i IFK men hann inte göra samma
avtryck som Danne. Vår motståndare
har ytterligare en lokalmata-

dor i laget, Jacob Friberg som gjorde många säsonger i
Åhus innan han flyttade högre upp i handbollshierakin.
Varmt välkomna allihop.
Ett årligt återkommande tema är kontraktsförhandlingar och sammansättning av trupp till kommande
säsong. Det har skrivits en hel del om just detta och
jag kan bara säga att det ofta är media som drar igång
någon sorts hysteri kring det. Absolut är det så att vi
vill vara klara med truppbyggandet tidigt, men det

“...KAN JAG REDAN NU SÄGA ATT VI
KOMMER ATT HA EN SLAGKRAFTIG
TRUPP NÄSTA ÅR!”
kan inte vara meningen att det är media som styr när
vi skriver kontrakt med spelarna. Att spelare tittar
sig omkring på marknaden är naturligt och även om
förutsättningarna är väldigt fina hos oss, har vi inte
resurserna att konkurrera med klubbarna från andra
länder ekonomiskt.
Oavsett vilka spelare som väljer att stanna kvar kan jag
redan nu säga att vi kommer att ha en slagkraftig trupp
nästa år!

Det börjar närma sig juletider med allt ståhej vad det
innebär. Handeln lär säkerligen slå nya rekord i år
igen och inget fel med det. Samtidigt finns det de som
inte har möjligheter att varken köpa julklappar eller
det andra som hör högtiden till. Därför vill jag slå ett
slag för Julhjälpen. Hjälp till att skapa en bättre jul för
dem som lever under svåra förhållanden. Ta med en
julklapp (eller fler) och lämna den på entrétorget inför
matcherna mot Varberg eller Wisla Plock nästa vecka.
Dessa klappar kommer att överlämnas till Barnkliniken
Dagligvård på CSK, Kvinnojouren, Café David och till
barn som annars kanske inte skulle få någon julklapp.
Även ni som inte tänker gå på match kan komma och
lämna julklappar. Det enda ni ska tänka på är att det
är nya grejor och att de inte är inslagna. Stort tack till
Erika och Tinna som är drivande i detta.

Jesper Larsson
Sportchef IFK Kristianstad
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Vi jobbar bara med de bästa
färgleverantörerna:
BILJETTER
Förköp på ICA Maxi Kristianstad och COOP City Kristianstad.
Du kan också köpa biljett på: ifkkristianstad.ebiljett.nu.
Arenan och biljettkassan öppnar 2 timmar före avkast. Kom i tid!

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”.

#JAGÄRORANGE
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, Studio11.

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
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på vår resa i sommar så kräver jag att Staffan Olsson
följer med”, säger Leo. ”Och, som sagt, om de andra
ska få vara ute i bassängen och ha roligt så tänker inte
jag stå i mål och trampa vatten”.
Men hela Leos och min konversation försiggår innan
någon av oss har kollat på Youtubeklippet som Stefan
tipsat mig om. Jag är säker på att många av er kommer att gå in och googla det när ni har läst färdigt och
jag vill redan nu varna känsliga tittare. Detta är nämligen fullkomligt barbariskt (som Leo upprört sms:ade
mig efteråt).
Året är 1956 och det är OS i Melbourne. Matchen det
handlar om är mellan Ungern och Sovjetunionen och
bara några månader tidigare har Ungern försökt frigöra
sig från Sovjetunionen, vilket resulterade i att stora delar
av Budapest lades i ruiner och många människor dog.
Det ungerska vattenpololaget är under tiden på träningsläger inför OS i Melbourne och flyttas snabbt över
gränsen till Tjeckoslovakien. Flera av dem kommer
aldrig att komma tillbaka till sitt hemland igen. När
sommarolympiaden börjar har Sovjetunionen slagit
ned det ungerska upproret och många av de ungerska spelarna såg därför matchen som en möjlighet att
hedra sitt land.

VINNARSKALLAR I BÄBISMÖSSOR
”Om jag ska spela vattenpolo tänker jag i
alla fall inte vara målvakt”. Det är Leo Larsson
som bestämt sätter ner foten när jag undrar
om inte vattenpolo, på riktigt, hade varit
något för våra kära pojkar att träna lite på.
Kanske när de efter nästa SM-guld vilar ut på
sin årliga resa till sydligare breddgrader?
Dessvärre har jag ju en viss fäbless för att snöa in på
olika saker när jag väl har börjat tänka på dem. Efter
att Stefan Lövgren avslöjade att Staffan Olsson numera
spelar vattenpolo och tycker att det är det jobbigaste
han någonsin har gjort, så har jag liksom inte kunna
släppa tanken på våra pojkar i söta bäbismössor.

Stefan berättar att hans första tanke, när Staffan berättade om sin nya karriär, var ”shit, vad modigt”. Själv
hade Stefan aldrig kommit närmare vattenpolo än
rehabträning i bassäng. Och det är ju en viss skillnad.
Samtidigt – modigt? Varför skulle det vara så modigt
jämfört med exempelvis handboll, undrar jag. ”För
det första når du ju inte ner till botten”, förklarar Stefan, men sedan – alltså har du inte kollat på Youtube?
Sök på ”Blodbadet i Melbourne” så förstår du vad jag
menar, säger han hemlighetsfullt.
Under tiden fortsätter jag att peppa Leo Larsson, som
känner viss osäkerhet inför detta (dessutom undrar
han vad jag håller på med och det finns möjligen en
viss relevans i det). ”Alltså, om vi ska träna vattenpolo

Och hedrar sitt land, det gör de – med besked. Hugg,
slag, strypgrepp, dränkningsförsök och okvädningsord av sällan skådat slag – Youtubefilmen presenterar
en rad, för oss IFK:are, helt okända knep för att ta hem
vinsten och förnedra motståndarlaget. Utan några
som helst andra jämförelser så måste jag ändå säga att
jag är ganska imponerad. Vilka vinnarskallar!
Hur det gick i matchen? Ungern slog Sovjetunionen
med 4-0…

Åsa Scharin
Handbollskännare och sportfanatiker

#JAGÄRORANGE

CHOKLAD, JULKONFEKTYR
OCH ANNAT SÖTT O GOTT!
I samband med matchen den 27/11 kommer
Femtorp AB – ” Din söta leverantör”, att sälja
och erbjuda en massa godsaker på entréplanet.
Passa på att köpa choklad till julbaket, konfektyr,
praliner, julklappar och en massa annat gott som
du behöver till alla helger.
Femtorp erbjuder även företag att beställa
julklappar till sina anställda i form av
presentkorgar i diverse storlekar.
Försäljningen startar två timmar innan avkast och
pågår även i pausen samt en stund efter matchen.
Betalning med kontanter eller kort.

Mycket välkommen till en av
kvällens överraskningar!

Foto: Bildbyrån, Hässleholm.
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FOTBOLLSALLSVENSKAN X 5
• AIK är laget i mitt hjärta. Jag kollar
live och på tv så ofta jag kan.
• Jag ogillar Hammarby och Djurgården
starkt men vill inte att de ska ramla ur
allsvenskan. Rivaliteten och derbyna
är bra för svensk fotboll.
• Det var snöpligt att komma fyra i
Allsvenskan och missa Europaspel,
men vi vann derbytabellen och det
är viktigt
• Malmö FF gillar jag såklart inte,
av flera olika skäl.
• Markus Rosenberg är ett av dessa
skäl, han är ju både svinig och bra
och sådana motståndare är de värsta
(skrattar).

DAGENS LUNCH MED VIKTOR HALLÉN
Ännu en lunchdate i Kristianstad Arena
och denna gång med vänstersexan Viktor
Hallén som var något försenad till vårt
möte efter att ha kört extra länge i gymmet
på förmiddagen. Med tanke på gårdagens
snöpliga förlust i ligan gissar jag att han
verkligen ville rensa kroppen och jag hade
inga problem med att vänta ett par minuter
på den sympatiske stockholmaren. Han bad
om ursäkt för sin sena ankomst och vi kom
snabbt in på gårdagsmatchen.
– Det var oerhört surt att förlora igår och som vanligt
tyckte man direkt efter slutsignalen att det var domarnas fel, säger Viktor och skrattar högt. Efter en stund
blir man emellertid mer nyanserad och börjar se hur
och var misstagen uppstod, inte minst efter att brutit
ner matchen i detaljer tillsammans med de andra på
bussen hem. 3-4 timmars bussresa ger mycket tid för
analys, säger han och ler snett.
Kom ni fram till något?
– Vi kände alla att vi gjorde en bra match totalt sett.
Vi kämpade och slet hela matchen även om ”Ollie”
saknades och vi först fick ett tveksamt rött kort på
Philip och senare även på Helge efter hans tredje
utvisning. Och att vi trots detta bara körde på utan
att hänga med huvudena tyckte vi alla var positivt och
något vi ska ta med oss.
Att sova i bussen är väl inte att tänka på med tanke
på att man är extremt uppvarvad efter match?
– Nej, inte för mig i alla fall. Dels är man uppe i varv
och dels analyserar man matchen och funderar på hur
man kunde agerat annorlunda i olika situationer. Ju
mer man spelar och ju fler situationer man är delaktig
i, ju mer finns det att fundera på och analysera. Och
det spelar ingen roll om det är på bussen eller hemma
i sängen, man processar matchen länge och kan inte
sova förrän långt in på morgontimmarna.

– För oss i laget kretsar ju allt kring matcher och
resultat. Man förbereder för match, man spelar match
och man analyserar match, själv och tillsammans. Det
är inte som vid de flesta andra jobb – åtminstone inte
de jag haft – där man släpper jobbet efter arbetsdagen
och sedan är ledig både kroppsligt och mentalt tills
nästa arbetsdag.
Skillnaden mot ett vanligt jobb är väl också att ni
blir utvärderade – av er själva, av varandra, av ledarna, av media och av publiken – efter varje match.
– Ja, precis. Men jag vet själv hur det är att vara supporter och har förståelse för det perspektivet. Jag håller
på AIK i fotboll och följer dem slaviskt. Ibland blir
även jag förbannad för något som de spelarna gör och
det har jag med mig när våra supportar blir irriterade
på oss – och det handlar ju faktiskt om engagemang
vilket i slutändan är något positivt.
Hur mycket har ni koll på vad som sägs och skrivs
om er i tidningen och i sociala medier?
– Lite men mest när kompisar berättar något. Jag
använder till exempelvis inte Twitter där en hel del väl
sprids? Men visst har man lite koll. Jag vill faktiskt
passa på att berömma och tacka de supportar som
även när det går sämre sportsligt för oss är på plats –
hemma och borta – och stöttar oss! Vi ser er och vet
vilka ni är även om ni kanske inte vet om det.
Hur är det för egen del? Är höften okej?
– Det känns bra i höften och jag har lagt upp ett bra
program med vår fystränare Jonas [Carlström]. Han
har själv liknande problem och testar olika övningar
innan jag kör dem. Han är lite som en testkanin för
mig, berättar Viktor och skrattar. Annars är väl formen
som för de flesta andra i laget, det går upp och ner.
Hur är stämningen i laget?
– Den är som vanligt bra, det är ett skönt gäng med
många profiler. Jihed Jaballah är till exempel en som
skojar mycket och det är extra uppskattat när det går
tyngre på planen.

FAVORITLAG X 5
• Real Sociedad (spansk fotboll), där
spelar ju Alexander Isak!
• Norwich (engelsk fotboll). Bryr mig
inte jättemycket men ska jag välja ett
lag i England blir det Norwich
• New York Knicks (NBA). De är sämst
men jag gillar dem (skrattar)
• Baltimore Ravens (NFL)
• Hamburg (tysk handboll)

Är du fortfarande musikansvarig i laget?
– Nej, det var jag bara min första säsong här. Sedan
blev jag kaffeansvarig och det är en uppgradering,
haha. Jag skötte visserligen musikansvaret exemplariskt och fick välja om jag skulle fortsätta med det men
avböjde; jag hade ingen lust att alltid kånka omkring
på den bärbara högtalaren, berättar han och skrattar.
– På min tid var det dessutom mycket jobbigare att
vara musikansvarig med Johannes Larsson ansvarig
för böteskassan och ett ständigt gnäll från Albin
Lagergren med flera om att alltid spela musik, även
om det bara var för fem minuter. Då var det jobbigt att
vara musikansvarig, säger Viktor med glimten i ögat.
Vem är musikansvarig nu då?
– Det är ”Ludde” [Jurmala Åström]. Han behöver inte
spela musik lika ofta som jag men buropen mot vald
musik haglar fortfarande. Det är i ärlighetens namn
svårt att hitta musik som alla gillar; Leo gillar dansband, Jihed lyssnar mycket på fransk musik, vi har en
spanjor och en sloven i laget, vi har flera svenska unga
killar som gillar elektronisk dansmusik, det är rap som
gäller för några – både svensk och amerikansk – och
sedan gillar flera rockmusik. Att skapa en spellista som
alla gillar är inte lätt, det vet jag av egen erfarenhet,
avslutar Viktor vårt samtal och skrattar hjärtligt.

Björn Melin
Frilansskribent
@bokstavstrogen
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– 1990-10-16 – IFK Ystad HK –

6

– 1995-06-14 – IK Lågan –

13

– 1990-05-13 – FH Hafnarfjordur –

21

– 1994-10-22 – Lidköpings HK –

25

LEO LARSSON

PHILIP HENNINGSSON

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–

V9

9

– 1998-12-05 – RK Celje –

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

GREGOR OCVIRK

VIKTOR HALLÉN

SIMON BIRKEFELDT

VALTER CHRINTZ

ZORAN BOZIC

Foto: Kimme Persson, Studio 11

MV

4

– 1992-07-29 – Lysekils HK –

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

ADAM NYFJÄLL

MARC CAÑELLAS

HELGE FREIMAN

M6

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 –

SUIT
UP NOW

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

SÖNDAGS
ÖPPET

@ceninodonnakristianstad

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.
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TA MED EN JULKLAPP TILL KRISTIANSTAD ARENA
Julen närmar sig med stormsteg, en fantastisk tid för både vuxna och barn. En tid fylld
av glädje, omtanke och julklappar - för de
flesta, men inte för alla. Vi vill därför göra en
insats och försöka göra julen till den bättre!
I samband med hemmamatcherna mot HK Varberg den
20 november och Wisla Plock den 27 november har alla
möjlighet att skänka en julklapp. En del barn och vuxna
får inte några paket på julafton. Därför vill vi tillsammans med Julhjälpen i Kristianstad samla in julklappar
och ge till barn och vuxna som annars inte får några.
Julklappsinsamlingen under dessa matcher ingår i
vårt arbete inom #viställerupp. Julklappsinsamlingen
är ett initiativ från Erika Halén (fru till Anton Halén)
och Tinna Antonsdóttir (fru till Òlafur Gudmundsson)
som tillsammans med andra spelares familjer kommer att samla in julklappar i Kristianstad Arena.
Dessa kommer sedan delas ut till Barnklinikens
Dagligvård på CSK, Kvinnojouren och Café David.

Om du inte har biljett till matchen kan du ändå
komma till Huvudentrén i Arenan och skänka en
julklapp eller två.
Vi hoppas att både företag och supportrar sluter upp
och gör en gemensam insats.
Självklart kommer alla spelare i A-laget och all personal
i IFK Kristianstad också att skänka julklappar till
insamlingen.
Efter insamlingen kommer vi att redovisa hur många
julklappar vi samlat in.

TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD!

Vad kan man skänka? Vi ser helst att det ej är
begagnade julklappar som skänks. Julhjälpen
samlar in begagnade gåvor resten av året
och därför vill vi kunna skänka något nytt på
julen. Vi tar gärna emot: Pyssel & målarartiklar, leksaker & gosedjur, hygienprodukter,
godis (utan nötter), pussel & spel, vinterkläder
eller en bra bok.
Var: Entrétorget i Kristianstad Arena.
När: 20 november och 27 november.
Varför: För att tillsammans bidra till att fler får
en glädjefylld jul

G

LAGUPPSTÄLLNINGAR
Nr.

Spelare

Mål Halvlek 1

Mål Halvlek 2

IFK KRISTIANSTAD

HK VARBERG

Nr.

Spelare

1. Leo Larsson

1.

12. Rene Ingram

16. Viktor Bergström

16. Richard Kappelin

2. Daniel Lindgren

3. Hugo Svensson

3. Andreas Skoglund

4. Adam Nyfjell

4. Daniel Lindroos

6. Philip Henningsson

6. William Aronius

9. Gregor Ocvirk

9. Dante Linden

10. Marc Cañellas
13. Olafur Gudmundsson
14. Viktor Hallén
17. Helge Freiman

T R Ä N A R E:

T R Ä N A R E:

Ljubomir Vranjes

Hans Karlsson

A S S T R Ä N A R E:

LED A R S T A B:

Björn Sätherström

Thomas Gustavsson
Sture Nilsson
Roger Jonasson

M A T ER I A LFÖ R V A L T A R E:

Stefan Ljunglöf

21. Alfred Ehn

SJUKGYMNAST:

Carl Aronius

10. Jacob Friberg
11. Adam Lindgren
13. Jesper Sivertsson
14. Hampus Dahlgren
15. Anton Jönsson

Patrik Sigsjö

17. Tobias Bengtsson

MASSÖR:

18. Jonathan Lindberg

25. Ludvig Jurmala Åström

Ingemar Gannby

21. Petter Nyström

26. Valter Chrintz

LÄ K A R E:

22. Ram Turkenitz

23. Simon Birkefeldt
24. Teitur Einarsson

Markus Waldén

30. Anton Halen

FY S T R Ä N A R E:

24. Gustav Jönne

35. Evon Mohlin

Jonas Carlström

31. Morten Damgaard

37. Zoran Bozic

K O S T R Å D G I V A R E:

44. Simon Aulén

Vickie Peolin

39. William Bengtsson

57. Lazar Petrovic

M EN T A L C O A C H :

69. Jihed Jaballah

Mål Halvlek 1 Mål Halvlek 2

Johan Ekengren

DOMARE Joakim Lindbratt & Tommie Holst

DELEGAT Mikael Thelander

FUNKTIONÄRER Julia Isberg & Lennart Nilsson

#JAGÄRORANGE

VÅRT GULDLAG
Vi är en reklambyrå som skapar kreativ kommunikation och skräddarsydda hemsidor.
Hur kan vi hjälpa ert företag?

Markus

Amanda

Johan

Jimmy

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

IFK Ystad HK

25-24

IFK Kristianstad

28-26

2019-09-21

Onsdag 2019-10-02

19:00

IFK Kristianstad

Måndag 2019-10-07

19:00

Önnereds HK

Torsdag 2019-10-10

19:00

IFK Kristianstad

Kadetten Schaffhausen

24-24

Tisdag

2019-10-15

18:30

IFK Kristianstad

IFK Skövde HK

18-23

Lördag

2019-10-19

18:00

IFK Kristianstad

Chekhovskie medvedi

36-28

Onsdag 2019-10-30

19:00

IFK Kristianstad

IF Hallby

26-17

Lördag

2019-11-02

16:00

Chekhovskie medvedi

IFK Kristianstad

37-26

Tisdag

2019-11-05

19:00

Alingsås

IFK Kristianstad

29-28

Söndag 2019-11-10

15:10

GOG

IFK Kristianstad

37-37

Onsdag 2019-11-13

19:00

IFK Kristianstad

C.S. Dinamo Bucuresti

29-29

Söndag 2019-11-17

15:00

Redbergslid IK

IFK Kristianstad

22-39

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

HK Varberg

IFK Kristianstad
IFK Ystad HK
IFK Kristianstad

Lugi HF

Tisdag

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

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 19:00

IFK Skövde HK

TABELL

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

IFK Kristianstad

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

SP

V

O

F

+/-

P

+/-

1.

Alingsås HK

13

11

0

2

362 - 321

22

41

2.

HK Malmö

13

10

1

2

367 - 311

21

56

3.

Ystads IF HF

13

10

0

3

381 - 322

20

59

4.

IFK Ystad HK

13

8

0

5

337 - 318

16

19

5.

IFK Kristianstad

11

7

0

4

298 - 268

14

30

6.

Lugi HF

13

7

0

6

340 - 345

14

-5

7.

IFK Skövde HK

13

6

1

6

336 - 322

13

14

8.

IK Sävehof

11

6

1

4

296 - 291

13

5

9.

Redbergslids IK

13

5

1

7

343 - 368

11

-25

10.

Önnereds HK

13

4

0

9

342 - 367

8

-25

11.

Eskilstuna Guif IF

12

3

2

7

304 - 331

8

-27

12.

OV Helsingborg HK

13

4

0

9

334 - 365

8

-31

13.

IF Hallby HK

12

3

0

9

313 - 347

6

-34

14.

HK Varberg

13

1

0

12

306 - 383

2

-77

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.

#JAGÄRORANGE

VI HÅLLER PÅ IFK

STÖDDIN
FÖRENING!
Dubbel nytta – bonus till alla!
Som medlem i Club INTERSPORT samlar du inte bara
bonus till dig själv, utan stöttar även din förening genom
dina köp hos oss. Din förening får bonus på allt du köper!
Vill du veta mer? Kontakta din lokala
INTERSPORT-butik eller gå in på intersport.se

Det är vi som digitaliserar Kristianstad.

atea.se/kristianstad

#JAGÄRORANGE

IFK KRISTIANSTAD – CYKELSEKTIONEN

Det har inte alltid bara varit handboll som
utövas i IFK Kristianstad. Enligt boken ”IFK
Kristianstad 100 år” började det med cykling.
Där citeras överste Adolf Johnsson, klubbens grundare: ”Vi hade först en hjulförening
på läroverket, det vill säga en cykelförening.
Vi voro många med i den föreningen och
företogo utfärder då och då.”

De första årtiondena lever IFK-cyklingen i medieskugga.
Först i slutet av 1920-talet börjar det dyka upp referat
och uppgifter. För att locka publik läggs cykeltävlingar
i anslutning till klubbens fotbollsmatcher. Under en
bortamatch i fotboll mot IFK Malmö arrangeras tävlingar i friidrott och cykling på Kristianstads Idrottsplats, och publiken får samtidigt täta rapporter om hur
det går nere i Malmö. Trots förlust med 1-6 i fotbollen
blir det succé, och en egen cykelsektion kan så bildas.
IFK arrangerar och deltar i cykeltävlingar. 1928 startar
man Ivösjön Runt, flaggskeppet i IFK. Den nätta turen
Kristianstad-Arkelstorp-Näsum-Bromölla-Kristianstad vanns av Gunnar Winkvist på tiden 2.51.17. Det
var grusvägar som gällde, så cyklister hade reservslangar hängandes på överkroppen. 1930-talet blir IFKs
första storhetstid inom cykling med framgångar på distriktsnivå, med John Svenssohn som det stora namnet.
Under 1940-talet har cyklingen det tungt, med ransonering och brist på däck och gummivaror, men precis
som handbollen får cyklingen i klubben en storhetstid
under 50-talet. Detta märks bland annat genom införskaffandet av en buss (ombyggd skåpbil). Ett enormt
steg för innan dess var det trädgårdsstolar under en
presenning på ett lastbilsflak som gällde. Under första

halvan av decenniet är det Börje Martinsson som är
den mest framgångsrikaste cyklisten med tiotalet tävlingsvinster. Herbert Dahlbom hade nu också börjat
cykla, men väljer att satsa på friidrott istället. Det
blir flera mästerskapssegrar, men problem med en fot
gör att det återigen blir cykel som gäller. Ett beslut
som leder till att han blir klubbens genom tidernas
mest framgångsrikaste cyklist. Han börjar med att bli
svensk juniormästare 1955. Året efter tävlar han i Berlin mot en stor del av europaeliten och vinner med tre
minuter, pressen döpte det till ”Berlinbomben”. Han
erbjuds en plats i OS i Melbourne det året, men tackar
nej. Han vinner SM-guld på 50 km tempo tre år i rad
(1956-1958) på rekordtider. IFK Kristianstads bästa
år inom cykling blir 1957. Förutom SM-guldet på 50
km, vinner Herbert Nordiska Mästerskapet med tre
minuter och blir åtta på Världsmästerskapen i Belgien.
Han är uttagen till OS i Rom 1960 som ett stort medaljhopp, men blir matförgiftad på plats och kan inte
delta. Sedan lockas Herbert upp till Stockholm, där
han fortsätter sin framgångsrika tävlingskarriär med
ytterligare svenska och nordiska guld i tempolopp.
Herbert flyttade sen hem igen till Kristianstad och gick
bort för bara två månader sedan, 86 år gammal.
IFK Kristianstad arrangerar 1974 SM-veckan i cykling, och under 80- och 90-talet etapper i bland annat Post Girot Open. Klubbens genom tidernas bästa
tjej är Charlott Nilsson med två fjärdeplatser på SM
under 90-talet. Under alla år har IFK haft stora framgångar på juniormästerskap.
I samband med den ekonomiska turbulensen runt
millennieskiftet bryts cykel och övriga sektioner loss
från IFK Kristianstad, kvar finns endast handbollen.
Cykelsektionen bildar Kristianstad Cykelklubb, som

väl förvaltade alla juniorframgångar i IFK och vinner
SM i lagtempo 2004 med trion Lina Karlsson, Tove
Wiklund och Lisa Nordén. Lisa vinner senare flera
SM-medaljer för klubbar i Stockholm där hon är bosatt. Hon är för närvarande regerande svensk mästare
både i linje och tempo. Men mest berömd är hon så
klart för OS-silvret i Triathlon 2012 i London, nio tusendelar (!) från guldet.
Underlag till texterna i IFK Play hämtas ofta från jubileumsböckerna om IFK Kristianstad 100 år respektive
115 år. Dessa finns att köpa i IFK-shopen.

Herbert Dahlbom

Daniel Sirensjö
Brandgul
@sirensjo

SVERIGES HÄFTIGASTE HANDBOLLSKLUBB
HUVUDPARTNERS 2019/2020
DIAMANTKAMRATER

GULDKAMRATER

SILVERKAMRATER

IFK + MAXI = SANT #stoltsponsor
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BLADET DIREKT I
MOBILEN!
blad till mobilen?
Visste du att du enkelt kan ladda ner ditt reklam
esan, lunchrasten eller
bussr
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att det är ett smidigare
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steg i rätt riktning och

Så här tankar du ner
vårt reklamblad:
Surfa in på maxikristianstad.se

Klicka på veckans reklamblad

GILLA OSS PÅ FACEBOOK
- MAXI ICA Stormarknad Kristianstad
ELLER FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM
- icamaxikristianstad
För nyheter i hyllan, roliga tävlingar,
event & happenings.

Lägg till på hemskärmen

För Android: Klicka på de tre små prickarna.
För Iphone: Välj ”ladda ner och lägg till på
hemskärmen-symbolen”

Voila, nu kan du enkelt ta del av alla strålande
erbjudanden direkt i mobilen. Och du,
g.
erbjudanden uppdateras av sig själv varje månda
Frågor? Kontakta oss i butiken.

öppet alla dagar 07-22

