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TÄNK ATT HA ÄTA I SIN ARBETSBESKRIVNING
Vi är många som säkert skulle älska att få
råd som ”ät mer” eller varför inte ”du måste
verkligen äta mer, det är ditt jobb att äta”,
men för en elitspelare i handboll är det
många gånger precis tvärtom!
Att äta för att vinna är inte alltid kul. Att äta för att
du måste är inte heller alltid kul. Att äta efter en riktigt
tuff match när man är helst slut och nästan mår illa
är definitivt inte kul. Men det är ett måste! Det är en
del av jobbet och ligger därmed som ett individuellt
ansvar hos var och en av grabbarna i laget. För en del
är det en fröjd, för andra är det en sann plåga.
Träning och mat går liksom inte att skilja åt. Det går
inte att tänka att det ena ger det andra. Nej, dessa
två är helt beroende av varandra och är en del av de
ständiga processerna som pågår i våra kroppar dygnet
runt och som styr prestation och mående!
Vi vill gärna vara kliniska, göra allting perfekt, men
när det kommer till mat kan vi omöjligt göra allting
perfekt. Vad perfekt är blir en fråga för sig och är helt
beroende av vem man frågar, men för oss i IFK
handlar det om att bemästra verktyget
mat för att få ut maximal effekt

av varje enskilt träningspass. Det handlar om mängd,
fördelning och timing för att nämna några saker som
är viktiga.
Varför det är svårt att göra allting perfekt är för att vi
är människor - oavsett vad det står på vårt visitkort!
Vi har ett socialt umgänge, familjer, vi äter utifrån
trivsel, tristess, trötthet, för att vi firar framgång och
för att vi har motgångar. Vi äter inte enbart för att
vi är hungriga eller för att vi har det som en av våra
uttalade arbetsuppgifter.

“FÖR EN DEL ÄR DET EN FRÖJD, FÖR
ANDRA ÄR DET EN SANN PLÅGA..”
För oss motionärer behöver vi inte tänka lika strikt på
verktyget mat. Vi har ofta ett par, eller flera, hela vilodagar i veckan och gott om tid att fylla på kroppens
alla förråd, men så är inte fallet för grabbarna i IFK.
Där handlar det om att ständigt vara påfylld och redo
för nästa pass eller nästa match. Då krävs det mer än
att ”bara” äta när man är hungrig såsom vi andra i de
festa fall gör och klarar oss fint på.

Den vanligaste reaktionen jag möter från allmänheten
utifrån min roll som kostansvarig i IFK:S medicinska
team är att ”det är väl bara att äta” och ”de kan väl
äta precis vad de vill, de som tränar så mycket”. Det
är precis tvärtom. Vi behöver ha de grova dragen på
plats. Först behöver vi säkerställa att de får i sig allt
de behöver för att orka prestera på den nivå som vi
alla förväntar oss, men efter det kan det absolut finnas utrymme även för annat. Mat för själen, som jag
brukar kalla det.
Så om du skulle se en av grabbarna med en glass i
handen eller med en påse godis i fickan, ja då kan du
känna dig trygg med att han har ätit ett näringsriktigt
mellanmål innan. Det står nämligen i deras arbetsbeskrivning!

Vickie Peolin

Kostrådgivare IFK Kristianstad
KOM
IHÅG; ÄLSKA, INTE HATA!
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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 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, Studio11 & 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.

ifk1899

Rinkaby Rör
Din VVS- och VA-butik!
Välkommen till vår butik i Rinkaby
med stor badrumsutställning.
Här får du personlig service, rådgivning och de bästa erbjudandena!
Måndag– Fredag, kl 08.00–17.00
Sandhedsv. 2, Rinkaby
www.rinkabyror.se

Industrigatan 41, 044-126070. Citybudet.se

@ifkkristianstad

Det var väl ett avslöjande som heter duga! Jag hade
ärligt talat ingen aning om att Arenan användes till
dylika evenemang.

Foto: Bildbyrån, Hässleholm.

– Jodå, förklarade Valters pappa. Och vet du en sak
till, fortsatte han. Man kan gifta sig här också, och
boka mig som officiant, i egenskap av IFK’s styrelseordförande. Men det där sista var faktiskt inget avslöjande. Det var en ren lögn, vilket visade sig när jag
gapande gick på det och Valters pappa – i egenskap av
ordförande – började skratta…

ORANGEA FÖRÄLDRAR
IFK Kristianstads marknadskoordinator, Sebastian Rosenberg, är uppdragsgivare för
mina krönikor till IFK Play. I förra numret
råkade jag ju nämna hans stränghet gentemot mig när han avkrävde mig en krönika
innan matchen mot GUIF ens var spelad.
Sebastian kontrade detta påstående med
att skrattande konstatera att ingen någonsin hade kallat honom sträng under hela
hans liv.
Det skulle han inte ha gjort. För vem var på plats i
Stjärnrestaurangen när han sa det till mig, om inte
självaste ordföranden, Anders Chrintz, som glatt svarade: – Inte sträng? Vad kallar du det när du ringer
mig klockan halv ett på natten och ska ha tag i bilder..? Där blev faktiskt Sebastian svarslös, men jag
måste säga att jag var rätt imponerad ändå. Snacka
om att vara engagerad i sitt jobb. Sebastian, alltså.

Nu förstår ni självklart att jag inte bara lyckades få
tag i Valters mamma när jag skulle kolla på handboll
häromsistens utan även Valters pappa. Dessa härliga
människor förbarmade sig över mig när Fabrikören
svek och stack till Malmö för att se någon konstig
fotbollsmatch. Tillsammans hade vi tre en fantastisk
kväll som innehöll många spännande avslöjanden.
Valters mamma inledde med att avslöja att hon aldrig
har fått vara med i Arenans Kiss Cam men att hon
hoppas varje gång. – Jag var faktiskt lite extra beredd under förra matchen, förklarade Pernilla (Valters
mamma). Men kameran verkar aldrig dyka upp där vi
sitter. Hur lyckades du se till att få vara med den där
gången, Åsa? Då när du kastade dig över Fabrikören
och började kyssa honom våldsamt?
Valters pappa bytte nu raskt samtalsämne och på outgrundliga vägar var vi snart inne i en djup diskussion
om konfirmationer. Och vet ni vad? Allas vår Valter är
faktiskt konfirmerad i Arenan. Iförd vit kåpa och allt.

#JAGÄRORANGE

Här någonstans blir vi avbrutna av Joel Wedberg,
mannen som ser till att alla vi gäster och besökare är
supernöjda. Han kommer instormandes till vårt bord i
Stjärnrestaurangen och utbrister: – Åsa, du ska ju vara
nere i Arenarestaurangen, du har ett bord bokat där!
Det visar sig att det är helt knökfullt där och folk står
och väntar på att få komma in. Och jag hade missat
att boka av bordet. Attans.
Men visst är det alldeles underbart att publiken är
tillbaka efter höstens lite dåliga uppslutning – inte
bara till självaste matchen utan även för att mingla
både före och efter! Det där minglandet tyckte Valters mamma särskilt mycket om. – Sååå härligt det är
att se matchen här uppifrån restaurangen, utbrast hon
entusiastiskt i andra halvlek när vi inte riktigt hade
hunnit tillbaka ut på läktaren. Det kom ju hela tiden
så många roliga människor och vi hade ju så himla
trevligt.
Dessutom såg hon Valters tre snygga mål där på slutet
extra bra från sin upphöjda plats. Och det blev ju liksom grädde på moset denna fantastiska kväll.

Åsa Scharin
Handbollskännare och sportfanatiker

Foto: Bildbyrån, Hässleholm.
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FEM BÄSTA TEITUR MÖTT I LIGAN
Kim Andersson, Ystads IF
Felix Claar, Alingsås HK
Alfred Jönsson, f.d. Lugi
Tobias Thulin, f.d. Redbergslid
Fredrik Petersen, f.d. HK Malmö
och IFK Ystad men nu lagkamrat
i IFK Kristianstad

FEM FAVORITER
Mat: Kebabpizza
Dryck: Nocco
Fotbollslag: Arsenal
TV-serie: ”Ballers” med Dwayne Johnson
Musik: Rap

HALLÅ DÄR TEITUR EINARSSON!

Det är många med mig som har reagerat på din nya
mustasch. Varför denna?
– Nu i mars genomförs Islands svar på ”Movember”
där man bland annat uppmärksammar och samlar in
pengar till forskningen kring prostatacancer. Jag gillar
verkligen mitt skägg men jag tycker att detta är viktigt
och därför bestämde jag mig för att delta. Jag är inte
del av någon kampanj eller så utan detta är mer ett
sätt att visa solidaritet och väcka uppmärksamhet –
och här i Kristianstad har min mustasch onekligen fått
många att reagera, berättar Teitur och skrattar.
Du förlängde ditt kontrakt med IFK Kristianstad i
december. Tankar kring det?
– Jag hade förfrågningar från Tyskland och Danmark
men här vet jag att får spela mycket och det under
ledning av en väldigt bra tränare som kommer att
utveckla mig ännu mer. Kontraktet är på två år men
innehåller en klausul som gör att det kan brytas efter
ett år. Så jag stannar minst ett år, berättar han och ler.
Förra säsongen var Stig-Tore Moen nummer ett på
din position men i år är det du som ska leverera i
första hand. Hur känner du inför det?
– Förra året var mitt första år som professionell handbollsspelare och att jag inledde på bänken och kom
in emellanåt var en del av min utvecklingsplan. Totalt
sett fick jag ändå spela en hel del i framför allt ligan
men även i Champions League. Nu när jag spelar
betydligt mer – nästan 60 minuter i vissa matcher –
känns det bara kul och inspirerande. Jag gillar pressen
och ansvaret!
Vad har du utvecklat mest under din tid här?
– På planen är det mest försvarsspelet och spelförståelsen. På Island kom jag långt på ett bra skott men i

Sverige är försvarsspelet och målvakterna betydligt
bättre och då måste man kunna mer än att bara skjuta.

– Allra mest har jag nog utvecklats privat. När jag
flyttade hit var det första gången jag flyttade hemifrån
och det var en stor omställning; innan hade jag aldrig
handlat och lagat mat, tvättat eller betalat räkningar
men det gick ju att lära sig, säger han och skrattar igen.
– Jag fick emellertid snabbt sällskap här i och med att
min flickvän [Andre Jacobsen] skrev på för Kristianstad HK. Vi trivs båda väldigt bra och umgås mycket
med de andra islänningarna i staden. Behöver man
hjälp finns dessutom hur mycket stöd som helst att få
från klubben och laget. Som sagt, vi trivs jättebra här!
– Tyvärr råkade Andrea ut för en allvarlig korsbandsskada för några veckor sedan och har precis opererats
på Island. Det är verkligen trist och synd om henne
men är det någon som klarar av en sådan motgång
så är det hon, berättar Teitur med både stolthet och
kärlek i rösten.
Vad behöver du utveckla mer för att vara redo för
nästa steg i din handbollskarriär?
– Framför allt att bli ännu bättre i försvarsspelet, det
krävs om jag ska spela för ett topplag i Champions
League vilket är mitt mål. Jag vill även utveckla mina
ledaregenskaper – inte för att bli lagkapten – men
för att genom mitt sätt driva på laget och ta ett ännu
större ansvar.
Vad har varit tråkigast respektive roligast hittills i
IFK Kristianstad?
– Tråkigast var slutspelet förra året. Jag blev vadskadad och vi blev utspelade av Alingsås i semifinalen.
Att tvingas sitta bredvid och inte kunna hjälpa laget är

verkligen det värsta jag vet! Roligast hittills har varit
att spela i Champions League där man fått mäta sig
mot de bästa spelarna i världen. Det är också där man
inser hur långt man har kvar till världstoppen och som
får en att träna ännu hårdare.
Vilka är de bästa spelarna du mött i den brandgula
tröjan?
– Aron Palmarsson är den bäste jag mött. Och spelat
tillsammans med i Islands landslag, lägger han till med
ett leende. Men även Dainis Kristopans och Andy Schmid kan nämnas.

Har du redan nu börjat fundera på vad du ska göra
efter handbollskarriären?
– Nja, inte riktigt men jag hoppas det blir något inom
handbollen, gärna som tränare. Jag har tränat flera
barn- och ungdomslag på Island och har en pappa som
är handbollstränare. Även min mamma är tränare,
om än i friidrott.
Har du någon förebild som handbollstränare då?
– Min pappa, han är bäst, säger Teitur och avslöjar
ännu en gång att bakom den hårda ytan döljer sig en
man med ett stort hjärta. Smeknamnet ”Maskinen” är
kanske inte helt passande ändå, åtminstone inte utanför planen...

Björn Melin
Frilansskribent
@bokstavstrogen

SPELARTRUPP 2019/2020
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– 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 –

8

– 2013-11-16 – –IFK
– Kristianstad –

EVON MOHLIN

KRUTIS

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 –

M

A

RICHARD KAPPELIN

PHILIP HENNINGSSON

VIKTOR HALLÉN

SIMON BIRKEFELDT

VALTER CHRINTZ

ZORAN BOZIC

Foto: Kimme Persson, Studio 11
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3

– 2000-06-12 – IFK Kristianstad –

V9

9

– 1998-12-05 – RK Celje –

V6

17

– 1992-02-26 – Lidingö SK –

H9

24

– 1998-09-23 – Selfoss –

H6

30

– 1990-11-28 – Sollefteå HK –

M9

89

– 1983-08-27 –
– –IFK Ystad HK –

B

LJUBOMIR VRANJES

HUGO SVENSSON

GREGOR OCVIRK

HELGE FREIMAN

V9

V9

M9

TEITUR EINARSSON

H9

ANTON HALÉN

H6

FREDRIK PETERSEN

M9

BJÖRN SÄTHERSTRÖM

STEFAN LJUNGLÖF

INGEMAR GANNBY

PATRICK SIGSJÖ

VICKIE PEOLIN

MARKUS WALDEN

JONAS CARLSTRÖM

JOHAN EKENGREN

– Materialförvaltare –

– Massör –

– Sjukgymnast –

– Kostrådgivare –

– Läkare –

– Fystränare –

– Idrottspsykolog –

JACKETS
S W E AT E R S
SHIRTS
JEANS
SHOES
BAGS
FOR MEN & WOMEN

MAN | WOMAN | HOME
EKBERGS MAN|WOMAN|HOME LILLA TORG KRISTIANSTAD. MÅN–FRE 10–18. LÖR 10–16. SÖN 12-16.

SVERIGES HÄFTIGASTE HANDBOLLSKLUBB

IFK KRISTIANSTAD PARAHANDBOLL
Sedan 2014 har IFK Kristianstad bedrivit verksamhet för personer med funktionsnedsättning, Parahandboll, även
kallat “Handboll för alla”. Idag finns det ett
gående parahandbollslag och ett rullstolshandbollslag i IFK Kristianstad. Totalt är
de ca 30 personer som är aktiva i åldrarna
8-40 år. Träning sker i Kristianstad Arena,
gående laget har ett träningstillfälle och
rullstolshandbollen har två träningstillfälle
i veckan.
Gående:
Parahandboll gående är i stort sett precis som vanlig
handboll regelmässigt med några få undantag tex att
det spelas blandat i åldrar samt tjejer och killar tillsammans. Det finns en grupp som tävlar med klister
och en grupp som spelar utan.

Rulle:
Rullstolshandbollen spelas med 5 utespelare och en
målvakt. Man spelar med sänkt ribba. Även här spelar man blandat i åldrarna och tjejer och killar tillsammans. Man måste dock vara minst 12 år för att få
tävla i rullstolshandboll.
IFK Kristianstads Parahandbollslag deltar i turneringar varje år som t.ex Bohus Cup, Partille Cup, Lundaspelen och Åhus Beachhandboll. I Beachhandbollen
deltar endast gående laget.
Nytt för 2020 är att man öppnar upp en klass för Parahandboll i Kristianstad Arena Cup (IFKs egna handbollsturnering som spelas under novemberlovet). Här
kommer man bjuda in lag från hela Sverige i både en
rullstolsklass och en gående klass. Då det medför kostnader (bland annat ledsagare och transport av rullstolar) när vi är iväg och spelar på annan ort i dem flesta
turnering så är det extra kul att Kristianstad Arena

Cup väljer att satsa på parahandboll så att lagen får
möjlighet att visa upp sig på hemmaplan.
En spännande nyhet för 2020 är även att det första
officiella Europamästerskapet i rullstolshandboll
kommer att arrangeras av Valjeviken i samverkan med
Svenska Handbollförbundet och Kristianstad Arena.
Spelplatsen kommer vara Kristianstad Arena. Mästerskapet spelas 19–22 november. Vi hoppas på bra
stöd på läktaren från den stora handbollsintresserade
Kristianstadpubliken. Givetvis hoppas vi få se några
av IFKs Rullstolhandbollsspelare med i truppen.

Albin Svensson
Handboll för alla/Parahandboll

LAGUPPSTÄLLNINGAR
Nr.

Spelare

Mål Halvlek 1

Mål Halvlek 2

IFK KRISTIANSTAD

IK SÄVEHOF

Nr.

Spelare

1. Leo Larsson

12. Simon Möller

12. Rene Ingram

16. Agust Eli Björgvinsson

16. Richard Kappelin

3. Emil Berlin

3. Hugo Svensson

4. Tobias Thorbjörnsson

4. Adam Nyfjell

5. András Koncz

6. Philip Henningsson

6. Adam Blanche

9. Gregor Ocvirk

T R Ä N A R E:

T R Ä N A R E;

8. Gustaf Wedberg

13. Olafur Gudmundsson

Ljubomir Vranjes

Kristian Berndtsson

9.

A S S . T R Ä N A R E:

M A T ER I A LFÖ R V A L T A R E

Björn Sätherström

Thomas Palmqvist
Tobias Nykänen

10. Christoffer Brännberger

14. Viktor Hallén

Vetle Eck Aga

11. Eric Westergren Malmberg

17. Helge Freiman

M A T ER I A LFÖ R V A L T A R E:

21. Alfred Ehn

Stefan Ljunglöf

14. Henrik Rhåsson

23. Simon Birkefeldt

SJUKGYMNAST:

15. William Bogojevic

Patrik Sigsjö

24. Teitur Einarsson

MASSÖR:

17. Sebastian Spante

25. Ludvig Jurmala Åström

Ingemar Gannby

18. Pontus Brolin

26. Valter Chrintz

LÄ K A R E:

22. Gzim Salihi

Markus Waldén

30. Anton Halen

FY S T R Ä N A R E:

35. Evon Mohlin
37. Zoran Bozic
83. Fredrik Petersen

25. Stefan Sunajko

K O S T R Å D G I V A R E:

26. Jonathan Edvardsson

M EN T A L C O A C H :

Johan Ekengren

DOMARE Mirza Kurtagic & Mattias Wetterwik

24. Anders Forsell-Schefvert

Jonas Carlström
Vickie Peolin

DELEGAT Anders Enering

Mål Halvlek 1 Mål Halvlek 2

34. Sebastian Karlsson
77. Pouya Norouzi

FUNKTIONÄRER Lars Brorsson & Lennart Nilsson

#JAGÄRORANGE

5 TIPS – IDENTITET
Hur bygger du en identitet av ditt varumärke? Besök www.klevland.se eller scanna
QR-koden med din mobilkamera för att ta del av 5 tips som hjälper dig rätt.

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

HK Varberg

31-23

Söndag 2019-11-24

19:00 Kadetten Schaffhausen

IFK Kristianstad

26-29

Onsdag 2019-11-27

19:00

IFK Kristianstad

Orlen Wisla Plock

24-20

Söndag 2019-12-01

14:15

Lugi HF

IFK Kristianstad

28-32

Onsdag 2019-12-04

19:00

IFK Kristianstad

IFK Ystad HK

25-20

Måndag 2019-12-09

19:00

HK Malmö

IFK Kristianstad

18-22

Torsdag 2019-12-12

19:00

IFK Kristianstad

OV Helsingborg HK

29-25

Måndag 2019-12-16

19:00

IFK Kristianstad

Ystads IF HF

31-27

Fredag

2019-12-20

19:30

Ystads IF HF

IFK Kristianstad

25-27

Torsdag 2019-12-26

16:00

OV Helsingborg

IFK Kristianstad

28-30

Torsdag 2020-01-30 19:00

HK Malmö

IFK Kristianstad

25-21

Lördag

2020-02-01 15:00

IFK Ystad

IFK Kristianstad

27-23

Onsdag 2020-02-05 19:00

IFK Kristianstad

Lugi HF

22-21

Tisdag

2020-02-11

19:00

HK Varberg

IFK Kristianstad

25-33

Fredag

2020-02-14 19:00

Eskilstuna GUIF

IFK Kristianstad

21-29

Onsdag 2020-02-19 19:00

IFK Kristianstad

Redbergslids IK

29-27

2020-02-22 16:30

IK Sävehof

IFK Kristianstad

26-23

Torsdag 2020-02-27 19:00

IFK Kristianstad

Eskilstuna GUIF

30-16

Måndag 2020-03-02 19:00

IFK Kristianstad

Alingsås HK

33-28

Torsdag 2020-03-05 19:00

IF Hallby HK

IFK Kristianstad

32-28

Lördag

Tisdag

2020-03-10 19:00

IFK Kristianstad

IK Sävehof

Fredag

2020-03-13 19:00

IFK Kristianstad

Önnereds HK

Tisdag

2020-03-17 19:00

IFK Skövde HK

TABELL

IFK Kristianstad

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

Uppdaterad: 9 mars 2020

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

TABELL

SP

V

O

F

+/-

P

+/-

1.

HK Malmö

29

23

1

5

820 - 702

47

118

2.

Alingsås HK

29

21

2

6

834 - 737

44

97

3.

IFK Kristianstad

29

21

0

8

796 - 710

42

86

4.

IFK Skövde HK

29

20

2

7

804 - 723

42

81

5.

Ystads IF HF

29

18

0

11

853 - 765

36

88

6.

IK Sävehof

29

14

6

9

793 - 771

34

22

7.

IFK Ystad HK

29

15

1

13

758 - 746

31

12

8.

Lugi HF

29

14

2

13

780 - 770

30

10

9.

Redbergslids IK

29

12

4

13

783 - 805

28

-22

10.

IF Hallby HK

30

11

1

18

798 - 853

23

-55

11.

Önnereds HK

29

8

0

21

751 - 842

16

-91

12.

Eskilstuna Guif IF

29

6

3

20

746 - 851

15

-105

13.

OV Helsingborg HK

30

6

0

24

774 - 866

12

-92

14.

HK Varberg

29

4

0

25

684 - 833

8

-149

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

06-10

VÄLKOMME
NÄR DU VA N
KNAT

LUKAS ÄR EN GOD KAMRAT

Lördag förmiddag i A-hallen betyder full
fart för Handboll för Alla. Ca 12 ungdomar
både killar och tjejer tränar i denna grupp.
Vi passar på att ta en pratstund med Lukas
Gran som utsetts till lagets ”God kamrat”.
När började du spela handboll?
När jag var ca 11år.
Vad är det bästa med handboll?
Att röra på sig och träffa polarna.
Vad är det bästa med ert lag?
Polarna
Varför tror du att du utsetts till ”God kamrat”?
Att jag är snäll mot alla och hjälper andra
Vi passade också på att fråga en av tränarna varför
de tyckte att Lukas var en ”God kamrat”
- Bra lagkamrat, hjälpsam, peppar och stöttar lagkompisarna
Vad gör du utanför handbollen?
Cyklar, spela musik, åka och bada

God Kamrat är ett projekt som IFK Kristianstad har tillsammans
med Länsförsäkringar Göinge Kristianstad för att lyfta fram
kamratskap och goda föredömen i föreningen.
Anna Olsson

LUKAS GRAN
Favoritmat: Hamburgare
Favoritposition: alla positioner, roligast
är att göra mål
Favoritlag: Sverige och IFK Kristianstad

Idrottskonsulent IFK Kristianstad

SVERIGES HÄFTIGASTE HANDBOLLSKLUBB
HUVUDPARTNERS 2019/2020
DIAMANTKAMRATER

GULDKAMRATER

SILVERKAMRATER

IFK + MAXI = SANT #stoltsponsor

M
A
L
K
E
R
BLADET DIREKT I
MOBILEN!
blad till mobilen?
Visste du att du enkelt kan ladda ner ditt reklam
esan, lunchrasten eller
bussr
under
Bläddra bland smakfulla erbjudanden
att det är ett smidigare
m
Föruto
är.
än
du
i badrummet. Ja, när du vill, var
uktion. Ta ett
rsprod
pappe
vår
a
minsk
att
till
alternativ bidrar du även
nu!
t
blade
reklam
ner
tanka
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

