DETTA ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN IFK KRISTIANSTAD

Produktion: Infab Kommunikation. Omslagsfoto: Kimme Persson, Studio 11.
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SERIEPREMIÄR!
IFK KRISTIANSTAD

LUGI HF

IKVÄLL 19:00
Sveriges häftigaste handbollsklubb

2019/2020

Foto: Peter Lindström Öllsjö fotoklubb.

NU KÖR VI!
ÄNTLIGEN! ENDELIG! ‘AKHIRAAN! LOKS! FINALMENTE!
Nu har dagen kommit som vi alla orangea
fans har väntat på efter den nesliga uttåget
i semifinalen. Denna säsong skall vi ta tillbaka tronen och bucklan skall hem till Kristianstad igen!
Som ni förstår i min inledning så har vi i år 5 olika
nationaliteter i laget.
För första gången på länge inga norrmän i laget däremot har vi för första gången en tunisier på plats som
jag tror vi alla är lite extra nyfiken på, inte minst pga
den utmanande resan till Sverige. Det var nästan som
en sommarnovell i Kristianstadsbladet...med ett lyckligt slut.
Vem är då jag?
Anders Chrintz heter jag och är född och uppväxt i
Åhus och efter några år med boende i Kristianstad
flyttade jag och fru Pernilla och våra underbara barn
Vilma och Valter till Åhus igen i mitten av 90-talet.
Vi är idrottsfamilj och har genom åren prövat på det
mesta gällande bollidrott såsom bordtennis (Pernilla
har tex aldrig förlorat en match mot Sportchefen på
Kristianstadsbladet😊),  tennis,  golf,  fotboll  och  såklart 
handboll där Vilma spelar handboll i Näsby dam och
Valter i vårt A-lag.
Yrkesmässigt började jag med en kort karriär inom
klädhandeln i stan. Därefter valde jag den militära banan på regementet i Kristianstad. 1998 valde jag att
helt byta inriktning och börja inom IT-branschen och
där är jag kvar än idag.
Den 7 november firar IFK Kristianstad 120 år! 120
år är fantastiskt häftigt och jag vill verkligen påstå
att föreningen åldras med stor värdighet, mycket har
självklart hänt under dessa åren både stora framgångar och vissa motgångar men klubben
har som fågeln Fenix alltid återuppstått i ny och bättre

skrud över tid. Vi är många som minns de tuffa åren
under 90 talet när det bokstavligen var bara några
timmar innan vi fick stänga för gott men några fantastiska människor klev in och mer eller mindre gjorde
underverk med hårt arbete, svett, blod och tårar.
Tyvärr så gick en av dessa fantastiska personligheterna
hastigt bort i somras, vår allas Ingvar Edwardsson,
King Edward! Vår premiärmatch kommer vi tillägna
Ingvar och i samband med matchen göra honom
odödlig för oss i den orangea familjen, ”alltid saknad
aldrig glömd”!
Vi vet alla hur skört livet kan vara så ta en extra stund
i all stress med att krama och vara nära era närstående.
Tillsammans med övriga i styrelsen, Anna-Lena, Peter,
Ulf, Marcus, Maria och Magnus samt våra medarbetare på kansliet, volontärer och alla som brinner för

“120 ÅR ÄR FANTASTISKT HÄFTIGT OCH JAG
VILL VERKLIGEN PÅSTÅ ATT FÖRENINGEN
ÅLDRAS MED STOR VÄRDIGHET...”
klubben kan jag intyga att vi kommer göra allt för att
IFK skall ta nästa steg i sin 120 åriga historia.
Med stor beundran vill jag framföra till alla er som
lägger ner så mycket ideell tid och kraft för att våra
över 700 ungdomar, både tjejer och killar får möjligheten att genom aktiv rörelse flera gånger i veckan
och helger. Genom att ingå i vår orangea värme och
få vara med i en kamratskap lär oss att samarbete,
arbeta som ett lag, hantera framgångar och motgångar, konflikthantering och allt övrigt som bidrar till att
vi fostrar goda samhällsmedborgare.
Som supporter för ett lag så innebär det självklart
mycket känslor som får uttryck i form av glädje, eufori, kärlek, upprymdhet men också frustration, förvåning, förvirring, ilska och tyvärr även hat.

Såklart skall vi vara engagerade för engagemang är
grunden för utveckling men när engagemanget går
över i hat har vi tappat förmågan att utvecklas. Handbollen har som tur är inte drabbats på samma sätt
som andra idrotter och vi har alla ett personligt ansvar att arbeta för att bibehålla de värderingar som
just handbollen står för och är känd för.
Jag vill därför slå ett slag för vad Idrotts Föreningen
Kamraterna står för:

IHÄRDIGHET, FÄRDIGHET,KRAFT OCH KAMRATSKAP.
Fyra värdeord som står sig bra även idag om det är
124 år sedan de skrevs ner när den första IFK föreningen bildades i Stockholm 1895!
Som avslutning vill jag rikta ett stort tack till alla som
gör ett arbeta för IFK Kristianstad oavsett vad det är,
just du är guld värd!
Arenabolaget har dragit sitt strå till stacken för att
göra vår upplevelse ännu häftigare inför denna säsongen, det får bli en överraskning till oss som ser
matchen ikväll men det kommer att märkas på olika
platser i arenan både före, under och efter match.
Nu laddar vi för vår första match säsongen 19/20 i
vår hemmaborg, så alla fans och tillsammans med vår
härliga supporterförening Södra kurvan under ledning av Eva heja fram våra orangea krigare och kom
ihåg ”Älska inte hata”....

I OCH MED DETTA SÅ FÖRKUNNAR JAG HÄRMED
ATT SÄSONGEN 19/20 OFFICIELLT ÄR INVIGD!
Anders Chrintz
Ordförande IFK Kristianstad

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
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.

OBS! Tänk på att det är avstängt i korsningen Östra Storgatan

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

Arenavägen. Därför rekommenderar vi ”Nya evenemangsparkeringen”
på Arenavägen intill Basic gym.
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, Studio 11 & Peter Lindström, Öllsjö Fotoklubb.

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: Kimme Persson, Studio 11.
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FEM FAVORITER
Mat: Seafood
Dryck: Apelsinjuice
Musik: Rap
Film: ”Catch Me If You Can”
TV-serie: ”Vikings” och ”Game of Thrones”

OM FEM I LAGET
Ljubomir Vranjes: Kejsaren (skrattar)
Marc Canellas: Den jag umgås mest med hittills,
vi har mycket gemensamt
Leo Larsson: Väldigt omtänksam och inkluderande.
Det märks att han varit här ett tag.
Valter Chrintz: Han är riktigt bra och har en väldigt
ljus framtid framför sig.
Richard Kappelin: Rutinerad och till och
med äldre än mig (skrattar).

ÄNTLIGEN! JIHED JABALLAH ÄR HÄR!
Efter flera veckors strul med visum anslöt
IFK Kristianstad nye mittsexa Jihed Jaballah
till truppen för bara ett par veckor sedan och
har sedan dess arbetat hårt för att komma
ifatt både fysiskt och socialt. När det gäller
träningen kan jag inte bedöma förmågan
men när det gäller det sociala kan jag konstatera att det var en trevlig och verbal
30-åring jag mötte i arenan i förra veckan.
Jihed Jaballah växte upp i turiststaden Sousse i Tunisien
och övertalades av sin pappa att börja spela handboll
vid 14 års ålder. Innan dess hade han mest spelat fotboll
men med tanke på Jiheds fysik och spelsinne såg fadern
en framtida handbollsstjärna i sonen. Inom handbollen
utvecklades han bra och kom att spela i Tunisiens bästa
lag i över elva år innan han kände att det var dags för
en nystart. Motivationen hade helt enkelt trutit och han
behövde nya influenser för att få den energi som krävs
för att prestera på allra högsta nivå.
– I den vevan började jag söka mig utomlands och fick
anbud från Frankrike och Spanien. Inget av länderna
lockade dock, Frankrike för att det var den vanligaste
destinationen för tunisiska handbollsspelare och Spanien för att där är för dyrt att leva med en fru att försörja som jag har. När jag sedan fick ett anbud från
Turkiet flyttade vi dit.
– Nivån på handbollen var emellertid inte särskilt hög
vilket väl bevisas av att jag, en mittsexa, vann skytteligan. Att jag var lagets enda mittsexa och att jag

spelade 60 minuter varje match bidrog såklart till målskörden men överallt annars är det skyttar som gör
mest mål, berättar han och skrattar.

strul som omgärdade min flytt hit och varit ledsna för
min skull trots att de inte har någon skuld alls i det
inträffade. Fantastiska människor!

Situationen i klubblaget bidrog dock till att det gick
väldigt bra i landslaget, dels för att han var extremt
motiverad när han kom dit och dels för att han hade
väldig bra självförtroende av alla mål han gjorde i
ligan.

Hur har annars visumstrulet påverkat dig?
– Hela situationen var väldigt jobbig och frustrerande
men jag försökte hålla modet uppe hela tiden. Jag fick
ett träningsprogram av Ljubo att följa men att träna
på egen hand samtidigt som jag visste att de andra i
laget körde för fullt tillsammans var faktiskt lite deprimerande. Men nu är jag här och jag ger verkligen
järnet för att ta igen det jag har missat.

– Efter ett mindre bra VM 2017 fick både jag och
mina landslagskamrater revansch när vi vann det afrikanska mästerskapet 2018, något som också bidrog
till att nya anbud kom in från olika klubbar i Europa.
Så småningom kom IFK Kristianstad in i bilden och
då kändes det helt rätt… och efter mycket strul med
arbetstillstånd och visum är jag äntligen här!
Hur reagerade din pappa när du berättade att du
skulle till Sverige och IFK Kristianstad?
– Han blev väldigt, väldigt, väldigt glad, berättar Jihed
och skrattar. Min farbror och hans familj har nämligen bott i Göteborg i över trettio år och min pappas
dröm har alltid varit att jag en dag skulle spela handboll i Sverige. Det berättade han först när kontraktet
med Kristianstad var påskrivet och om det är sant eller
inte vet jag men jag får väl lita på honom (skrattar).
Vad visste du om Sverige innan du flyttade hit?
– Jag visste att min farbror och mina kusiner bodde
här och att här är mycket renare, mer ordning och
reda och inte så mycket rasism som på andra ställen i
världen. Alla i Kristianstad verkar dessutom så glada
och omtänksamma, bland annat har flera beklagat det

Hur ser du på dina egna styrkor och svagheter som
handbollsspelare?
– Precis som jag sa vid Södra Kurvans upptaktsträff
är jag bra på allt (skrattar)! Skämt åsido, jag tror på
mig själv men alla kan alltid bli bättre på allt. För mig
handlar det mest om att öka rörligheten i fötterna, inte
minst i försvarsspelet, och det är kanske min största
svaghet just nu. På plussidan hamnar min förmåga i
det offensiva spelet och numera att jag sällan missar
klara lägen. Så var det inte för några år sedan men
hårt arbete har lönat sig. Den stora utmaningen just
nu är att jag inte har någon alls koll på de svenska
målvakterna men det kommer.

Björn Melin
Frilansskribent
@bokstavstrogen

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

M6

6

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
– 1983-09-30 – Sävehof IF–

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

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

FORT E Z Z A

FORTE DEI MARMI

HOME

SÖNDAGS
ÖPPET

12–16

@ceninodonnakristianstad

@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

SUPPORTERSHOPEN

ÅRETS
TRÖJA!
Sveriges häftigaste handbollsklubb
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LAGUPPSTÄLLNINGAR
Nr.

Spelare

Mål Halvlek 1

Mål Halvlek 2

IFK KRISTIANSTAD

LUGI HF

Nr.

Spelare

1. Leo Larsson

1.

12. Rene Ingram

12. Victor Hedberg

16. Richard Kappelin

16. Anton Hagvall

2. Emil Hansson

2. Nikola Stefanovic

3. Hugo Svensson

3. Isak Persson

4. Adam Nyfjell

4. Hampus Henningsson

6. Philip Henningsson

5. Philip Jonsson

Simon Sejr

7. Niclas Paradis

T R Ä N A R E:

T R Ä N A R E:

Ljubomir Vranjes

Tomas Axnér

A S S T R Ä N A R E:

A S S . T R Ä N A R E:

Björn Sätherström

Nemanja Milosevic

9. Karl Wallinius

M A T ER I A LFÖ R V A L T A R E:

LA G L ED A R E:

10. Lucas Pellas

Stefan Ljunglöf

Carina Nilsson

SJUKGYMNAST:

MASSÖR:

Patrik Sigsjö

Peter Lantz

14. Casper Käll

MASSÖR:

SJUKGYMNAST:

15. Albin Carlsson

25. Ludvig Jurmala Åström

Ingemar Gannby

Tor Reimer

19. Linus Eriksson Lilja

26. Valter Chrintz

LÄ K A R E:

LÄ K A R E:

Markus Waldén

Ioannis Kostagiannis

21. Theo Übelacker

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

8. Markus Sjöbrink

13. Adrian Hesslekrans

30. Anton Halen

FY S T R Ä N A R E:

22. Axel Andersson

35. Evon Mohlin

Jonas Carlström

23. Carl Möllerström

37. Zoran Bozic

K O S T R Å D G I V A R E:

24. Fredrik Olsson

Vickie Peolin

39. William Bengtsson

DOMARE

25. Hugo Forsberg

M EN T A L C O A C H :

69. Jihed Jaballah

Mål Halvlek 1 Mål Halvlek 2

Johan Ekengren

Michael Johansson & Markus Winberg

DELEGAT Anders Larsson

FUNKTIONÄRER Lennart Nilsson & Rolf Martinsson

#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

HEMMAMATCHER 2019/2020
PRELIMINÄRT SPELSCHEMA FÖR SÄSONGENS HEMMAMATCHER!
Tisdag

2019-09-03 19:00

IFK Kristianstad

Lugi HF

Fredag

2019-09-06 18:45

IFK Kristianstad

Ystads IF HF

Söndag 2019-09-15

17:00

IFK Kristianstad

GOG

Onsdag 2019-10-02

19:00

IFK Kristianstad

IFK Ystad HK

Torsdag 2019-10-10

19:00

IFK Kristianstad

Kadetten Schaffhausen

Söndag 2019-10-13

16:00

IFK Kristianstad

IFK Skövde

Lördag

2019-10-19

18:00

IFK Kristianstad

Chekhovskie medvedi

Onsdag 2019-10-30

19:00

IFK Kristianstad

IF Hallby

Onsdag 2019-11-13

19:00

IFK Kristianstad

C.S. Dinamo Bucuresti

Onsdag 2019-11-20

19:00

IFK Kristianstad

HK Varberg

Onsdag 2019-11-27

19:00

IFK Kristianstad

Orlen Wisla Plock

Onsdag 2019-12-04

19:00

IFK Kristianstad

IFK Ystad HK

Torsdag 2019-12-12

19:00

IFK Kristianstad

OV Helsingborg HK

Måndag 2019-12-16

19:00

IFK Kristianstad

Ystads IF HF

Onsdag 2020-01-29 19:00

IFK Kristianstad

HK Malmö

Onsdag 2020-02-05 19:00

IFK Kristianstad

Lugi HF

Onsdag 2020-02-19 19:00

IFK Kristianstad

Redbergslids IK

Måndag 2020-03-02 19:00

IFK Kristianstad

Alingsås HK

Tisdag

2020-03-10 19:00

IFK Kristianstad

Sävehof IK

Fredag

2020-03-13 19:00

IFK Kristianstad

Önnereds HK

DETTA HÄNDER PÅ ENTRÉTORGET

FÖRSNACK 18.10

Läs nyheterna
- i våra appar

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

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

Ladda ner våra appar från App Store och Google Play.

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

STÖRST PÅ JEANS
Alltid fri uppläggning vid köp av jeans.

HANDBOLLSMAGASINET
STURMERFOUL

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

UPPSNACK 18.20
KENNETH ANDERSSON
Konferencier Hans Banke
Uppsnacken presenteras i samarbete

Sveriges häftigaste handbollsklubb

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

#JAGÄRORANGE

VI HÅLLER PÅ IFK

Foto: Bildbyrån, Hässleholm.

Foto: Bildbyrån, Hässleholm.

Henrik Fröberg har jobbat häcken av sig i sommar.
Vad sägs exempelvis om en Rosa Lounge!? I Norra delen av Arenan på plan 2 finns nu möjlighet att mingla
med ett glas champagne eller mousserande vin i vald
färg (företrädesvis rosa, naturligtvis). Här ägnar vi
oss åt skönt bar-häng med loungemusik och för den
som är lite småhungrig finns supergod ”grab and take”-mat i form av laxburgare och kycklingwrap.
Vill man öka handbollstrycket och vara med och ladda upp med Södra Kurvan så tar man sig till Södra
Baren (bakom Södra Kurvan) och skriker hejaramsor
tills svetten lackar. Korv och hamburgare finns att
köpa i närheten när man har skrikit klart.

YIN, YANG OCH HELA
FADERULLAN PÅ PLATS!
Jag vore inte värdig rollen som er utsedda
handbollsexpert om jag inte hade träffat exakt varenda spelare för att försäkra mig om
att allt är som det ska inför säsongsstarten.
Så det har jag gjort. Jag har känt på deras
muskler (verkar riktigt bra), sett dem allvarsamt i ögonen (mycket pigga och glada allihop) och frågat dem om eventuella krämpor (alla verkar vara på väg att läkas, om de
inte redan är helt friska).
Men inte nog med det – på det mest utstuderade och
lömska sätt har jag ställt en massa ledande frågor för
att ta reda på hur det känns med det nya tränarparet.
Allt med ett stort och varmt leende på läpparna för att
ingen skulle ana oråd. Och jag kan härmed lugna er
alla – detta kommer att gå som smort!
Björn Sätherström har jag också intervjuat. Han är

verkligen en hyvens och ödmjuk kille som kommer att
tillföra lite lugn i truppen i motsats till den mer hetlevrade Ljubomir Vranjes. De två fungerar helt enkelt
som yin och yang – tillsammans skapar de den perfekta
balansen bland spelarna som krävs för att lyckas.
Det finns många sådana yin och yang-balanser i laget,
faktiskt. Valter och Anton kompletterar exempelvis
varandra på ett magiskt sätt har Ljubo kommit på.
Dessutom har Valter Chrintz lärt sig att torka håret
efter att han har duschat så att man slipper få hela frisyren i ansiktet när man kramar honom. Allt går helt
enkelt framåt och vi går en magisk säsong till mötes.
Och detta var bara själva handbollsdelen – Henrik
Fröberg har nämligen stora visioner för den andra delen av handbollsupplevelsen – det som händer före och
efter själva matchen. En IFK-match i Arenan går ju att
förlänga och förhöja på så många olika sätt. Vi kommer den här säsongen att kunna mingla, prata, äta och
dricka på en massa olika ställen och sätt. Konklusion:

Men. Så var det det där andra… Jag fick ryktesvägen
höra talas om en riktigt allvarlig förändring, nämligen
inspringet. – Ja, säger Henrik och tystnar. Jag hör att
han sväljer i andra änden av luren. Med darrande röst
konfirmerar han att inspringet kommer att ändras.
Han erkänner också att han är extremt nervös men
vägrar (vågar inte?) säga något mer. Alltså, hur KAN
man bara få för sig att ändra i det allra heligaste, undrar jag. Tänk om det blir fiasko?!?
–Jag hoppas inte det, piper Henrik. Det hoppas verkligen inte jag heller och jag uppmanar ALLA att komma
till matchen mot LUGI för att heja fram våra pojkar –
till att börja med genom inspringet och fortsättningsvis hela matchen, så klart. Kom gärna redan klockan
17. Det kommer jag och hela vår älskade Räkmacka
att göra…
P.S. Och eftersom Henrik Fröberg tydligen kan ändra
på viktiga saker alldeles på eget bevåg så bestämmer
jag härmed att jumbotronen, från och med nu heter –
Ljubotronen!

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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Riksidrottsförbundet. Kamratorganisationen har särskilda stadgar, och träffar sker för erfarenhetsutbyte.
Årligen i mars hålls representationsmötet. Årskostnaden
per förening är 200 kr plus en krona per medlem. IFKs
Höge Beskyddare och Förste hedersledamot är sedan
1974 självaste H M Konungen (vi kanske ska bjuda
ner Hans Majestät med familjen till en match?). Riksarkivet huserar de äldsta handlingarna och namnet
IFK, IFK-skölden och de blåvita färgerna är sedan
2002 skyddade av Patent- och Registreringsverket.
Den fyruddiga IFK-stjärnan symboliserar Ihärdighet,
Färdighet, Kraft och Kamratskap.

Foto: Bildbyrån, Hässleholm.

Tidigare fanns kamratmästerskap inom många olika
idrotter, men numera är det bara bowlingen som har
detta. IFK Åbo arrangerade dock för någon vecka
sedan den första upplagen av IFK-cupen (i handboll)
och den vanns av IFK Tumba. Varje år utses Årets förening och 2014 blev det IFK Kristianstad ”för den mödosamma resan till framgångar, en välfylld arena och
att bli Sveriges häftigaste handbollsklubb.”

IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA
”DET ÄR VI SOM ÄR IFK!” SKANDERAR VI GÄRNA, MEN
VAD ÄR EGENTLIGEN ”IFK”?
Det finaste vi har kan vi tacka Broby och Söderport
för. IFK Kristianstad bildades, som ni självklart har
stenkoll på, den 7 november 1899 av läroverkseleven
Adolf Johnsson från Broby (Det Högre Allmänna
Läroverket bytte 1968 namn till Söderportskolan).
Adolf blev även klubbens första ordförande. Att det
var just skolelever som bildade IFK Kristianstad var
ingen slump. Fyra år tidigare hade gymnasisten Louis
Zettersten på Norra Reals Läroverk i Stockholm fått
idén till att bilda en förening för idrott. Tillsammans

med Pehr Ehnemark från Östermalms läroverk införde Louis 1 februari 1895 en annons i ungdomstidningen Kamraten om att bilda idrottsföreningar runt om
i landet, och IFK-rörelsen var född. Åtta svar inkom
och som tack till tidningen döptes rörelsen till Idrottsföreningen Kamraterna, vilket förkortas till IFK. De
följande åren bildades allt fler föreningar runt om i
landet och det spred sig även till vårt grannland Finland. IFK Kristianstad klev in som IFK-förening nr 22.
Nr 1 är som sig bör IFK Stockholm.
För att sköta administrationen som växte i takt med
antalet klubbar bildades 1901 Centralstyrelsen, CS.
Två år senare hjälpte IFK:are till med bildandet av RF,

Kamratfärgerna är blått och vitt men det finns ju alltid
några som inte kan rätta in sig i ledet, så ett tjugotal
klubbar har andra färger. På 40-talet var IFK Kristianstad gula (Di Gule), under 80-talet var det brandgult,
för att slutligen (?) landa i dagens orangea färg (med
en blåvit vapensköld). Lokalt har vi även svarta och
gula IFK Hässleholm och inom handbollen har vi gula
och vita IFK Malmö (”Kanariefåglarna”) och röda
och blåa IFK Ystad.
IFK-rörelsen står sig stark och det finns idag 220
kamratföreningar i Sverige och Finland. Valspråket är
”En gång kamrat – alltid kamrat”.

Daniel Sirensjö
Brandgul
@sirensjo

SVERIGES HÄFTIGASTE HANDBOLLSKLUBB

M E D VÄN N E R

VINN
10.000 KR

LYSSNA KL 07

Gör som grabbarna i laget,
handla hos oss innan match!
IFK + MAXI= SANT

#stoltsponsor

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

öppet alla dagar 07-22

