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NU BEHÖVER VI ALLA KÄMPA TILLSAMMANS
Jag har precis sett matchen i Alingsås. Det
kändes som allt var emot oss. Sjukdomar,
skador, utvisningar och missade lägen. Nu
är vi riktigt illa ute och vi behöver göra allt vi
kan för att vända detta. Två segrar hemma
och en borta är det som behövs. Inte omöjligt! Men då behöver vi alla kämpa tillsammans!
Spelare och ledare i laget gör precis allt de kan. Södra
kurvan ställer upp som alltid. Nu behöver vi alla
andra också göra allt vad vi kan. Nu på lördag hoppas
jag att hela publiken hejar, skriker och stöttar laget av
hela vårt hjärta, så skall vi klara av första hindret. Det
var länge sedan vi var pressade på detta vis i slutspelet.
Det är absolut inte omöjligt att gå vidare och det skall
vi klara om vi alla kämpar tillsammans!
När vi har vunnit tre raka mot Alingsås, så
väntar en finalserie mot Skövde eller
Sävehof. Vi har laddat upp hela

säsongen för detta och finalerna i Colosseum kommer
bli något extra. Det vill vi inte missa. Vi planerar fest
både utanför och i arenan. För att det skall bli verklighet måste vi vinna tre raka matcher mot Alingsås. Det
skall vi klara om vi alla kämpar tillsammans!
Jag har följt kvartsfinalerna i CL och man kan konstatera att det var en riktigt ”dödens grupp” vi hamnade

“NU PÅ LÖRDAG HOPPAS JAG
ATT HELA PUBLIKEN HEJAR,
SKRIKER OCH STÖTTAR LAGET...”
i. Ser ut som att det blir fyra lag från vår grupp i final
4 och utöver det hade vi tyska mästarna och fjolårsmästarna i gruppen. Tänk att vi bara var en seger från
att gå vidare. PSG ser ut att åka ur i kvarten igen trots
att de har värdens tre bästa spelare i laget. Jag önskar
så innerligt att vi skall spela CL även nästa år. För att
det skall bli verklighet måste vi vinna tre raka

matcher mot Alingsås och sedan vinna finalen. Det
skall vi klara om vi alla kämpar tillsammans!
Vad talar för oss? Alingsås borde vara lite nöjda nu.
De borde vara trötta efter den hårda kvartsfinalserien.
De har en bussresa ner till matchen när vi kan ladda upp i lugn och ro hemma. Nu har vi allt att vinna, medan Alingsås har börjat drömma om en final.
Laget börjar spela bättre och bättre för varje träning
de har tillsammans med Ljubo. Alingsås möte ett
extremt taggat IFK med Sveriges bästa publik i ryggen.
Nu kör vi och visar hela handbollssverige att det är
vi som är IFK-Sveriges bästa och mest älskade lag!!

Johan Cosmo
Ordförande IFK Kristianstad

Kommunikationsbyrån med
garanterad träffsäkerhet!
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.

infab.nu

DIN PROFFSBUTIK #1 I KRISTIANSTAD

SVERIGES HÄFTIGASTE HANDBOLLSEVENT
BILJETTER
Biljetter till våra hemmamatcher köper
du enklast via ifkkristianstad.ebiljett.nu.
Vi har även förköps-försäljning hos våra
ombud ICA Maxi Kristianstad och Coop
City. Dessutom kan du alltid köpa din
biljett i biljettkassan i Kristianstad Arena.
Biljettkassan öppnar två timmar före
avkast.

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”

MAT & DRYCK
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.

MATCHENS VÄRDAR

MATCHENS BOLL / LIRARE
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

”

I butiken får du alltid
personlig service,
rådgivning
och de bästa
erbjudandena!

Åk buss till IFK Kristianstads
hemmamatcher på Arenan
Sök din resa i Reseplaneraren på
skanetrafiken.se eller i appen. Eller
ring kundtjänst på 0771-77 77 77.

Trevlig resa!

För privatpersoner och företag

se;

Resenkeltmedvåraap par

Skånetrafiken

IFK’S PUBLIKPARTNER INFAB PRESENTERAR VIMMELBILDERNA
Foto: Peter Lindström, Öllsjö Fotoklubb & Mentor Selaci, Studio11

fb.com/ifkkristianstad

ifk1899

@ifkkristianstad

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM

Vi utför daglig
distribution
i södra Sverige.
Distribution, Transporter,
Lastbilskran, Lager, Kylbilar
Idag är vi 31 anställda som
gärna hjälper dig.

Industrigatan 41, 044-126070. Citybudet.se

ifkkristianstad

Framåt för svensk handboll!
Handbollens vision är att vara världsklass i allt man gör
– på och vid sidan av banan. Låter klockrent tycker vi.
Vi är med och stöttar hela vägen. Framåt!

instagram.com/ifk1899
Spelar du för mycket?
Ring stödlinjen 020-81 91 00,
stodlinjen.se

HANDBOLLENS HUVUDSPONSOR

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

Foto: Bildbyrån, Hässleholm.

NYFIKEN PÅ LJUBOMIR VRANJES
Våren 2014 vann Ljubomir Vranjes överraskande Champions League med Flensburg-Handewitt och blev utsedd till
världens bäste handbollstränare, bland
annat av det internationella handbollsförbundet IHF. Framgången ledde till anbud
från giganter som Paris Saint-German och
senare Veszprém som han tog över sommaren 2017 för att föryngra ett ålderstiget
mästarlag. Kortsiktighet och bristande tålamod från den ungerska storklubben ledde
emellertid till att han fick sparken i oktober
2018 och så småningom till att han tog
över som tränare för IFK Kristianstad.
Efter elva framgångsrika år som spelare, sportchef och
tränare i Flensburg blev det bara 15 månader i Ungern
innan du fick sparken. Det svänger onekligen snabbt i
idrottens värld.
– Det kan man lugnt påstå. Tiden som tränare i Flensburg var redan från början framgångsrik och jag hade
ett ungt lag som bland annat vann Cupvinnarcupen,
Supercupen, Champions League och Tyska cupen. Vi
tog steg för steg och det byggde på kontinuitet och
tålamod från klubben och att jag gjorde de värvningar
jag gjorde. Så var det tills jag kände att jag inte kunde
utveckla laget mer och då gick jag till Veszprém.
– Där skulle jag göra samma sak var det sagt. Jag hann
dock bara inleda min föryngringsprocess och värva ett
par spelare innan tålamodet från klubbledningen tog
slut, av olika skäl. Det hände otroligt mycket under den
relativt korta tid jag var i Ungern, berättar ”Ljubo”
och skrattar samtidigt som han skakar på huvudet.
Hur reagerade du på beskedet att du fått sparken?
– De första dagarna efter jag fått sparken var jag helt
cool men väldigt fundersam. Sedan var det en tung
vecka då jag analyserade och bearbetade allt som
gjorts och sagts, hur vi hade förberett oss och vilket
upplägg vi hade haft. Det fanns inget att klaga på och
jag förstod att det var andra skäl än de rent sportsliga
som låg bakom att jag fick gå. Efter det gick jag vidare
och släppte det som varit. Jag har dock lärt mig otroligt mycket av detta och har utvecklats både personligt
och i termer av ledarskap.
Var det självklart att fortsätta som handbollstränare
eller lockade ett mer ”vanligt” liv?
– Jag hade förmånen att tidigt få ett antal tränarjobb
att ta ställning till och flera av dem tackade jag nej till
baserat på mina upplevelser i Ungern. Senare dök IFK
Kristianstad upp som ett alternativ som blev mer och
mer intressant. Jag och familjen ville hem till Sverige
och någonstans ville jag ”back to basic” med handbollen. Här kan jag bygga och utveckla spelare och
det brinner jag verkligen för, säger Ljubo med emfas.
Vad har du för vision med IFK Kristianstad?
– Jag vill ha ett lag om två år där spetsen är ännu bättre
än idag och där det finns tre-fyra egna produkter i
truppen. Det är min vision.

Hur ser du på lärlingarnas situation avseende träning och match?
– De som går på lärlingskontrakt idag har jag knappt
hunnit träffa – jag har ju bara varit här några veckor
– men Evon Mohlin har börjat träna med oss mer och
mer och när det gäller övriga får vi se hur vi gör nästa
säsong. Jag har en plan för försäsongen som inkluderar unga spelare men vad som händer efter det återstår
att se; de kommer att utvärderas precis som alla andra.
Vad krävs för att IFK Kristianstad ska ta nästa steg?
– Vi ska öka träningskvaliteten men även bli ännu mer
professionella. Jag kommer från 20 år utomlands och
två av världens bästa klubbar och är van vid en viss
nivå. Det tar jag med mig och jag nöjer mig inte med
mindre. Jag har redan sagt till grabbarna i laget att
vi ska bli bäst, annars är det ingen mening att vi är
här. Det kommer att ta tid, ske stegvis och det är inte
säkert att vi når ända fram – men framåt ska vi.
I Flensburg hade du många regler för spelarna att
förhålla sig till. Är det likadant nu eller kommer det
först nästa säsong?
– Jag håller en låg profil denna säsong, det är inte läge
att komma in nu och röra runt utan allt är som vanligt
när det gäller den biten. Nästa säsong – det vill säga
från den 1 juli – börjar jag här ”på riktigt” och då blir
det en del förändringar.
Hur vill du utveckla laget respektive individerna?
– Jag vill att varje spelare ska ha som målsättning att
bli bäst och för att lyckas med det tränar de individuellt med teknik, styrka eller vad jag nu anser att de
behöver förbättra. Dessutom vill jag ha ett spel och
en struktur i försvar och anfall som jag genom enkla
instruktioner kan styra på det sätt jag anser passa
matchbilden bäst. Samtidigt ska spelarna kunna vara
kreativa och när vi får ihop allt detta blir det bra. Det
kräver att alla vill lära sig, att de vill utvecklas. Vill
de inte det utan är ”nöjda” hör dem inte hemma i
mitt lag och det gäller oavsett om det är Kristianstad,
Flensburg eller Veszprém.
Vad gör på din fritid?
– Just nu har jag ingen fritid (skrattar). Allt mitt fokus
ligger på slutspelet och att lära känna min nya klubb.
Jag förbereder även för nästa säsong och då blir det
inte många minuter över på ett dygn. Men annars
tycker jag om att lyssna på musik, fotografera och att
laga mat, det är mina största intressen i livet utöver
min familj som tyvärr inte flyttat hit än.
Avslutningsvis, vad gör dig lycklig?
– Min familj! Att ligga i sängen alla fyra och prata som
vi gjorde i påsk gjorde mig överlycklig, säger Ljubomir
Vranjes med både värme och saknad i rösten.

Björn Melin
Frilansskribent
@bokstavstrogen

LJUBOMIR VRANJES
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FEM FRÅN FANSEN
Vilken har varit den svåraste respektive
lättaste uppgiften med laget så här långt?
– Svårast har varit kommunikationen. Jag
säger en sak och de vet inte vad jag menar,
framför allt inte under match där stress och
trötthet spelar in. Lättast har varit att komma in
i laget, alla har verkligen tagit emot mig med
öppna armar vilket jag är oerhört glad för.
Du tycks föredra att gå runt på ett fåtal
spelare och inte nyttja bredden i truppen
vid matcher. Varför?
– Jag byter inte för bytandets skull. Tycker
jag att någon spelar bra får han fortsätta och
det uppskattas av spelarna. Laguttagningen
baseras på vilka som varit bäst på träning
och jag vill ge dessa chansen till 100 procent. Att spelare behöver byta p.g.a. trötthet
köper jag inte, grabbarna är så pass bra tränade att de ska orka spela 60 minuter eller
mer – inte minst mot svenskt motstånd.
Hur tänker du kring försvarsspel i allmänhet och 6 mot 7 i synnerhet?
– Jag vill ha tre eller fyra varianter i ett 6-0
försvar och det ska vi utveckla framöver. Jag
vill ha ett mycket mer varierat försvarsspel
som vi snabbt kan ändra och där spelarna förstår vad som händer när vi ändrar
försvarsspel – men där är vi inte än utan det
kräver utbildning.
Kan du tänka dig att spela 7 mot 6 frekvent
även om du väl egentligen inte tycker om
det?
– Inte frekvent, jag tycker 7 mot 6 förstör
handbollen. Däremot är jag så pass pragmatisk att jag kan tänka mig att köra det vid
enstaka tillfällen.
Hur ser det ut med nyförvärv inför nästa
säsong? Ryktet placerar Jim Gottfridsson här.
– Vad kul att Jim kommer (skrattar)! Skämt
åsido, han har flerårskontrakt med Flensburg
så det ryktet kan vi ta död på direkt. Men vi
för diskussioner med flera intressanta spelare och en del av dessa är på världstoppsnivå.
Om det går att lösa återstår att se.

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
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– 1991-08-09 – IFK Kristianstad –

V6

17

– 1992-02-26 – Lidingö SK –

V6

24

H6

30
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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 –

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

@ceninodonnakrstd

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.

DETTA HÄNDER I ARENAN!
I SUPPORTERSHOPPEN

SUPPORTERUPPLADDNING PÅ ENTRÉTORGET

SLUTSPELS-

FÖRSÄLJNING
T-SHIRT

PIKÉ

9rd.9pris:17-9:-

2Ord9 9 : -

O

. pris 349:-

W CT JA CK A

3Or9d. pri9s 499:-:-

UPPSNACK 17.30
ALBIN LAGERGREN
Konferencier Hans Banke

Uppsnacket presenteras i samarbete

ENTRÉTORGET ÖPPNAR
redan kl 15.00

HAPPYHOUR 15:00-17:00

med bra priser på pizza och dryck

DJ ALBERT

spelar senaste hitsen!

SUPPORTERSHOPPEN
öppen

ÖVER 150 SITTPLATSER
på arenatorget

Sveriges häftigaste handbollsklubb

Sveriges häftigaste handbollsklubb

LAGUPPSTÄLLNINGAR
Nr.

Spelare

Mål Halvlek 1

Mål Halvlek 2

IFK KRISTIANSTAD

ALINGSÅS HK

Nr.

Spelare

1. Leo Larsson

1.

12. Gustaf Banke

12. Gustav Skagerling

16. Richard Kappelin

16. Pontus Axelsson

2. Emil Hansson

4. Samuel Lindberg

3. Hugo Svensson

7. Felix Claar

4. Adam Nyfjell

11. Fredrik Teern

5. Arnar Arnarsson

13. Benjamin Helander

Niklas Kraft

15. Gunnar Bodin

T R Ä N A R E:

T R Ä N A R E:

Ljubomir Vranjes

Mikael Franzén

A S S T R Ä N A R E:

A S S . T R Ä N A R E:

Lasse Olsson

Mattias Flodman

18. Erik Andreasson

M A T ER I A LFÖ R V A L T A R E:

M Å L V A K T S T R N A R E:

19. Alexander Regen

Stefan Ljunglöf

Patrik Karlsson

SJUKGYMNAST:

LA G L ED A R E:

Patrik Sigsjö

Lena Lindqvist

22. Tobias Sandberg

MASSÖR:

M A T ER I A LFÖ R V A L T A R E:

25. Andreas Berg

20. Anton Persson

Ingemar Gannby

Göran Svenningsson

26. Niclas Barud

21. Alfred Ehn

LÄ K A R E:

M A S S A G ET ER A PEU T :

Markus Waldén

Jimmie Johansson

27. Andreas Lang

24. Teitur Einarsson

FY S T R Ä N A R E:

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:

Ingvar Larsson
Alexander Igelström

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

30. Anton Halen
35. Evon Mohlin

DOMARE Michael Johansson & Markus Winberg

Vickie Peolin

Mål Halvlek 1 Mål Halvlek 2

17. Jacob Lundahl

21. Johan Nilsson

28. Jonathan Östergren
31. William Andersson Moberg
33. Mishels Liaba

M EN T A L C O A C H :

Johan Ekengren

DELEGATER Richard Johansson & 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 Lennart Nilsson & Stampe Granqvist

Vi hälsar vår nya medarbetare varmt
välkommen till GradusAnte AB

SPELPROGRAM & RESULTAT
SEMIFINALDATUM
Fredag

2019-04-26 19:00

Onsdag

2019-05-01

15:00

Alingsås HK

Lördag

2019-05-04 18:10

IFK Kristianstad

Onsdag

2019-05-08 19:00

Alingsås HK

Söndag

2019-05-12

17:30

IFK Kristianstad

Alingsås HK

22-24

IFK Kristianstad

28-25

Alingsås HK
IFK Kristianstad
Alingsås HK

IFK Kristianstad

SM-FINALDATUM – HEMMAMATCHER
Lördag

2019-05-18

18:10

SM-FINAL 1:5

Fredag

2019-05-24

19:10

SM-FINAL 3:5

Torsdag 2019-05-30 18:10

SM-FINAL 5:5
Hampus Linde

Ekonomikonsult/IT-utvecklare

VID EN 5:E OCH AVGÖRANDE SEMIFINAL

BILJETTSLÄPP
TORSDAGEN DEN 9 MAJ KL. 09.00

Köp biljetterna till matchen på ifkkristianstad.ebiljett.nu och hos
våra ombud ICA Maxi Kristianstad och COOP City Kristianstad.
OBS! Alla kamratkort och säsongskort gäller under hemmamatcherna
i kvarts- och semifinalerna, men ej vid ev. SM-finaler.

MATCHEN SPELAS
SÖNDAG 12 MAJ 17:30

TESTA SURFPAKETET!
BLI NYHETSCHEF PÅ KÖPET.

GradusAnte AB

Västra Storgatan 20 • 291 31 Kristianstad
Tel: 044 - 20 01 90 • www.gradusante.se

STÖRST PÅ JEANS
Alltid fri uppläggning vid köp av jeans.

TADSBLADE
NS
T

I

KÖP KRIST

URFPAKET

ÖR

Framgångsrika företagare anlitar
Redovisningsbyrån GradusAnte AB

SS

A

F

” 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.”

Gör det du är bäst på

S TA

MÅNADE

N

Nudie Jeans | Lee | Levis | Replay | Tommy Jeans | Fred Perry
Dockers | Clean Cut | Matinique | Resteröds | Tiger Jeans

Scanna QR-koden för mer info
eller läs mer på:
kristianstadsbladet.se/erbjudande

Lilla torg, Kristianstad. Öppet: Vard. 10-18, Lörd 10-16

#JAGÄRORANGE

VI HÅLLER PÅ IFK

R

Transport

kran t gräv

P

0709-77 25 69

RP

Transport

kran t gräv

0709-77 25 69

Foto: Bildbyrån, Hässleholm.

Foto: Bildbyrån, Hässleholm.

tre Kronor-tröja hemma i garderoben. Det är början
på hans namn och sedan ett långt streck (det kommer
från när jag drar tröjan ifrån honom)… Så, Lasse, du
är i gott sällskap. Bara så att du inte känner dig ledsen.
I alla fall inte över just detta.
Det vi så klart inte visste när vi stod där och minglade
förra fredagen var att IFK skulle förlora först hemmamatchen och sedan även bortamatchen mot Alingsås.
Hade vi vetat det kanske vi inte så glatt hade pratat om
golf, vinkällare och Ljubos behov av ett socialt närverk.
Men nu visste vi inte det och ibland är det faktiskt rätt
bra att man inte har facit på förhand, eller hur?

JAG KOMMER ALDRIG ATT GLÖMMA
ZÄTA ELLER LASSE OLSSON
Att gå på förfest hos Grant Thornton innan
senaste hemmamatchen lät ju som en kul
grej. Extra roligt eftersom IFK’s assisterande
tränare Lasse Olsson skulle komma dit och
prata en stund, tyckte jag. Fabrikören och
jag tackade därför glatt ”ja” till inbjudan och
promenerade ner till Kvarnen i det strålande
vårvädret.
Mingel är bland det roligaste jag vet och vi gick runt
och hälsade på de andra gästerna och pratade om ditten och datten. Folk droppade in lite efter vart. Efter
en stund dök en man upp och jag sträckte glatt fram
handen: - Dig tycker jag att jag känner igen, vad jobbar du med? Alla som har träffat mig vet att jag hörs
rätt så bra när jag pratar och det blev därför ganska
tyst i rummet.
Mannen log snällt och svarade: - Lite av varje. Nu

märkte jag att de som stod närmast mig generat började skruva på sig (bland annat min egen älskade Fabrikör…) och plötsligt gick det upp ett ljus. Mannen
framför mig var ingen mindre än självaste Lasse Olsson. Totalridå.
Jag fattar inte varför detta alltid händer mig?! Senast
var i Turin efter att Sverige hade slagit Finland i OSfinalen i hockey. Vi fick möjligheten att vara med på
segermiddagen med spelarna och jag tänkte att jag
skulle försöka få autografer av legenderna Foppa,
Sudden och Lidas. Min tröja försvann tillsammans
med en penna och pojkarna började skriva. Plötsligt
får jag syn på en helt okänd människa som är i full
färd med att klottra ner sin autograf. Jag kastar mig
fram, rycker tröjan ur händerna på honom och skriker: ”Förstör inte min tröja”.
Som bevis för att detta är lika sant som fadäsen med
Lasse Olsson finns Zätas försök till autograf på min

Lasse och jag kunde därför glatt pladdra på och lära
känna varandra lite bättre. Att Lasse Olsson har spelat handboll i Tyskland och Spanien har förmodligen
bidragit till – även hans – stora vinintresse. – Man har
liksom ett lite annorlunda förhållningssätt till vin i de
här länderna, förklarade Lasse. Och att ha få möjligheten att lära sig mer om viner ur ett annat perspektiv
än vårt ”vanliga” svenska, är faktiskt en gåva.
Jag berättade att jag har oroat mig lite grand över Ljubos sociala liv nu när han har flyttat till Kristianstad,
eller, ja, Åhus då. När jag stod där och pratade med
Lasse och märkte hur trevlig han är, så förstod jag att
han måste ha ett stort privat umgänge, vilket han också
bekräftade. Kanske skulle vi tillsammans hjälpas åt att
skaffa vänner till Ljubo? Visserligen har Ljubo sagt till
mig att han är arbetsnarkoman (och den egenskapen
lär vi behöva nu) men man måste ju ändå ha ett liv
också. Eller så tänkte jag i alla fall innan de senaste
två matcherna. Nu vet jag inte riktigt, ärligt talat. Det
känns lite som att vi nog får sätta den idén på vänteläge. Fixa SM-guldet först så fixar vi vännerna sedan.
Eller hur, Lasse Olsson?

Åsa Scharin
Handbollskännare och sportfanatiker
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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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PREMIÄR FÖR UTDELNING AV MEDEL FRÅN ADOLF J:S STIFTELSE
IFK Kristianstad Adolf J:s Stiftelse en stiftelse som årligen delar ut medel till handbollsklubbar i regionen för projekt inom
ungdomshandbollen. Stiftelsen grundmedel kommer från tre källor; Jubileumsbokens förening, grundaren Adolf J:s
donation och IFK Kristianstad. Det är nu
dags för den första utdelningen i den nya
formen för stiftelsen.
IFK Kristianstad och handbollen i nordöstra Skåne
växer på alla fronter. Därför är det både självklart och
viktigt att stiftelsen ska främja och utveckla ungdomshandbollen i hela regionen. En levande ungdomshandboll i regionen är avgörande för framtida framgångar. Det är av stor vikt att det inte bara finns en utan
många föreningar i regionen som bedriver verksamhet
för att så många ungdomar som möjligt ska få chans
att spela handboll.
Det har idag blivit dags att för fösta gången dela ut
medel för IFK Kristianstad Adolf J:s Stiftelse. Föreningar/lag i nordöstra Skåne fått möjlighet att skicka
in ansökningar mellan oktober till februari, därefter
har ett urval gjorts. Tilldelning har skett till en förening, enskilt lag, tränare, spelare, ledare, domare eller
annan funktionär inom handbollen. Exempel på aktiviteter: teambuildning, gästföreläsare, ledarutbildningar, spelarutbildningar, gästtränare, internationellt
utbyte, domarutbildningar, funktionärsutbildningar,
träningsläger.
Vi vill stötta föreningar att göra det där lilla extra som
inte ligger i den ordinarie verksamheten. Vår grannklubb KHK har till exempel använt pengarna för att
Albin Tingasvall ska komma hit en eftermiddag och
prata med spelare, ledare och föräldrar. Åhus handboll har fått medel för att utveckla sin ide kring spontanhandboll.

Klubbarna som i år får utdelning är: Kristianstad
handboll, Åhus handboll, Hässleholms HF, IFKs F05,
IFKs Rulle-lag, Tollarps IF och H78 Sölvesborg. Årets
utdelning blev totalt ca 70 000kr.
Nästa års ansökan öppnar den 1 oktober 2019.
Välkomna att söka då.
Är du intresserad av att söka eller skänka medel
besök då vår hemsida för mer information.
Det är i grunden tre olika intressen som slås samman:
• År 1899 bildade Adolf Johnsson och några av hans
vänner IFK Kristianstad. Än i dag, 119 år senare, lever
grundarens själ kvar i föreningen. Vid hans bortgång
donerade han en summa pengar som med åren växt.
Den summan har varit vilande fram till i dag och bidrar nu till delar av stiftelsens grundkapital.
• IFK Kristianstad delade tidigare årligen ut stipendium till spelare och ledare i olika former, och skjuter nu
till en summa till stiftelsen.
• När IFK Kristianstad fyllde 100 år producerades
och såldes en bok om föreningen genom föreningen
”Jubileumsboken” där bl a Uno Sköld var den drivande
kraften. Den boken låg också till grund för den uppdaterade bok om föreningen som kom i samband med
IFK Kristianstad SM-guld våren 2014. Överskottet från
dessa böcker har den ideella föreningen lämnat till stiftelsen. Uno Sköld är också stiftelsens första ordförande.

FAKTA IFK KRISTIANSTAD
ADOLF J:S STIFTELSE
• Stiftelsen ändamål är att förvalta dess
tillgångar och årligen dela ut medel i form
av stipendier med syfte att på lång sikt
främja barn- och ungdomshandbollens
utveckling i regionen nordöstra Skåne.
• Alla föreningar med handbollsverksamhet i
regionen östra Skåne eller någon form av
samarbete med IFK Kristianstad kan ansöka
om tilldelning av stipendiet.
• Tilldelning sker efter styrelsens bedömning
till en förening, enskilt lag, tränare, spelare,
ledare eller funktionär inom handbollen.
• Storleken på den årliga tilldelningen ska vara:
- minst 80 procent av stiftelsen årliga
avkastning och/eller
- minst 5 procent av stiftelsens totala
kapitalvärde
- max 10 procent av stiftelsens totala
kapitalvärde
Ordförande: Uno Sköld
Styrelseledamöter: Peter Canaki, Fredrik
Björnsson, Peter Odemark, Anna Olsson.
Suppleanter: Nikolas Larsson & Jonas Jönsson.
I dag finns ett kapital i stiftelsen på
cirka 750 000 kronor.

Anna Olsson
Idrottskonsulent IFK Kristianstad

Kontaktpersoner:
Uno Sköld, ordförande, 0708-21 29 04
Anna Olsson, ledamot, 0708-18 41 41

U N D VI K O M VÄ G AR
B O KA D I R E KT

Boka direkt på firsthotels.se så får du
bäst pris och unika medlemsförmåner.
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Öppet alla dagar

7-22

BROMÖLLA

Alltid på Maxi:

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

