DETTA ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN IFK KRISTIANSTAD

Produktion: Infab Kommunikation. Omslagsfoto: Bildbyrån, Hässleholm.
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IFK KRISTIANSTAD

RICHARD KAPPELIN

MV

HK MALMÖ

IKVÄLL 19:00
Sveriges häftigaste handbollsklubb

2019/2020

Foto: Kimme Persson, Studio 11.

FRAMTIDEN ÄR REDAN HÄR
Marcus Kjellman heter jag och sitter i IFK
Kristianstads styrelse där jag har ett övergripande ansvar för ungdomsfrågor och
givetvis är det just dess frågor som jag
brinner mest för. Vanligtvis är det vårt representationslag som får det mesta av rampljuset och därför tänkte jag att berätta om
våra barn och ungdomar föreningen.

framfart) är när vi få fram fler egna talanger i herrlaget. Att ta det där ”sista” steget är självklart långt men
grunden vi har byggt i IFK Kristianstad och med alla
talanger och duktiga ledare som finns skulle jag bli
oerhört förvånad om vi inte fortsätter att få fram egna
spelare. Vi har ju redan nu några stycken som knackar
på dörren och vi har en ledarstab som brinner för att
utveckla talanger.

När jag blev invald i styrelsen 2014 hade vi lite över
200 barn och nu drygt fem år senare är vi 700 aktiva.
Det går fort fram i föreningen, otroligt fort.

“VI SÄTTER BARN OCH UNGDOMAR
I RÖRELSE SJU DAGAR I VECKAN...”

Jag har två pojkar som är 12 och 16 år som båda spelar handboll och varit med sedan handbollsskolan i
IFK Kristianstad. Mitt handbollsintresse väcktes till
liv igen när de frågade mig om de fick börja spela
handboll i IFK. En liten kuriosa den äldste grabbens
första tränare i handbollsskolan för 10 år sedan var
Johannes Larsson som spelar i kvällens match för HK
Malmö.
En fråga jag ofta får höra (lite mindre nu sedan Valter Chrintz

Riksidrottsförbundet (RF) skriver om framtidens synsätt är att föreningar ska ha både bredd och elit. IFK
Kristianstad har satsat mycket resurser på våra ungdomar för att få till detta. Idag skulle jag vilja säga att
vi har en väl fungerande bredd- och elit verksamhet
för både killar och tjejer. Vi har utbildade ledare som
arbetar med ett gemensamt styrdokument, orangea
tråden. Det som RF skriver som framtidens synsätt är
IFK på god väg att få till i flera olika led.

Alla kommer inte bli elitspelare som springer ut på
planen idag, men vår förening består mestadels av
många andra funktioner som får det att fungera. Kan
vi få behålla barnen, ungdomarna i föreningslivet så
är vår övertygelse i styrelsen att många väljer att hitta
andra roller inom idrotten.
Vi sätter barn och ungdomar i rörelse sju dagar i
veckan och vill du kika in våra härliga ungdomar och
barn är ett tips är besöka hallarna Fröknegårdsskolan,
Lingenässkolan, Slättängsskolan och för de äldre ungdomarna och handboll för alla är det oftast Arenan
som gäller.

Marcus Kjellman
Styrelseledamot 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 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.

fb.com/ifkkristianstad

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

Industrigatan 41, 044-126070. Citybudet.se

ifk1899

@ifkkristianstad

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

Foto: Bildbyrån, Hässleholm.
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RICHARD KAPPELIN

MV

MITT ALLSTAR:
(Spelare som Richard har spelat med)
Målvakt: Ole Erevik (Aalborg)
M6: Rubén Garabaya ( La Roija)
V6: Angel Fernandez ( La Rioja)
H6: Antonio Cartòn ( BM Aragon, Spanien)
V9 Mads Mensah Larsen (Aalborg)
M9: Danijel Anđelković (IK Sävehof)
H9: Albin Lagergren (IFK Kristianstad)

NYFIKEN PÅ RICHARD KAPPELIN
Richard Kappelin är veteranen i IFK Kristianstad. I drygt femton år har handbollen varit
hans yrke. Åren som utomlandsproffs har
gett Richard (som fyller 36 år på måndag)
massor av rutin som han gärna delar med
sig av till lagkamraterna.
- Jag försöker hjälpa de yngre spelarna med tips och
tycker det är ganska kul. Det är jättekul att hjälpa till
med individuell utveckling. Kan jag dela med mig av
tips och på så vis hjälpa till är det bara positivt.
Säsongen har inletts med fyra raka segrar i Handbollsligan och två förluster i Champions League. Ikväll
väntar HK Malmö och Richard är taggad för en femte
raka seger i Handbollsligan.
- Utifrån har det pratats mycket om att vi inte har spelat så bra men jag tycker att man får ha lite förståelse
och tålamod. Kraven är höga så det är inga konstigheter men man ska komma ihåg att vi har en ny tränare med ett helt nytt spelsystem som är ganska stor
skillnad gentemot tidigare. Vi är i en ombyggnadsfas
och det är klart det finns saker som vi kan utveckla
vilket vi jobbar hårt för. Det som är bra med den
svenska ligan är att det är först i slutspel som vi ska
vara som bäst. Däremot tycker jag att nu senast mot
HK Varberg var ett steg i rätt riktning, det var ingen
handbroms utan vi öste på hela tiden.
Hur tycker du säsongen har gått för egen del?
- Det känns bra rent fysiskt, jag har inga skavanker.
Matchen mot Bukarest i Rumänien var väl ingen höjdarmatch så det är väl det som varit lite negativt men
annars känns det ganska bra tycker jag. Jag har varit
förhållandevis ganska frisk under hela min karriär, bortsett från mitt första år här i IFK Kristianstad där jag
hade en del skador i inledningen på säsongen. Det är

nog den enda skada jag haft under hela min karriär och
det är ganska märkligt när man kommit upp i min ålder.
I drygt femton år har ditt arbete varit handbollsspelare, hur är det att leva som elitidrottare?
- Jag tycker att det är lättare idag, det är den här
rutinen som man brukar prata om. Man har varit med
om de flesta situationerna innan och man vet ungefär
vad som ska hända, man har ett konsekvenstänk som
jag kanske inte hade på samma sätt när jag var 20 år
gammal. Sen har man mycket erfarenhet att luta sig
tillbaka på, även en dålig dag så räddar man kanske
30% av skotten på sin rutin. Men det är klart att kravbilden är hög samtidigt som det är tjusningen.
För och nackdelar med att ha sin hobby som jobb?
- Tidsmässigt kan man säga att du är ganska mycket
ledig om du jämför med ett vanligt jobb. Men det är
fysiskt krävande som gör att du behöver återhämtning
som man då kanske inte räknar in i tidsaspekten. Det
jobbigaste är kanske framförallt den psykiska, pressen
med att alltid leverera vid en speciell tidpunkt. Samma
press är det kanske inte riktigt på alla arbetsplatser
men jag är glad att jag har valt denna väg, det är kul
och privilegierat att få leva på sin idrott. Numera läser
jag även ekonomi på högskolan i Kristianstad vilket
jag tycker är skönt att det går att kombinera studier
med elitidrottandet.
Blir du fortfarande lika nervös inför matcher?
- Nja, inte lika nervös som när man var ung det kan
jag inte säga. Men det är klart är det en viktig match
så är det en högre anspänning men inte på samma sätt
som när man var ung. Men det är en ganska naturlig
utveckling också kan jag tycka.
När var du som mest nervös inför en match?
- Det var första omgången i dåvarande Elitserien. Jag
var 18 år och tredjemålvakt i Sävehof. Jag hade inte

en tanke på att jag skulle få spela och när vi kom till
matchsamlingen sa tränaren till mig att jag skulle starta.
Jag kan säga att hela jag skakade och hade total panikkänsla. Matchen börjar med att jag släpper in de fyra
första skotten men räddar det femte som var ett friläge och sen lossnar det. Vi vinner med ett mål och jag
räddar det sista skottet som gör att vi vinner matchen.
Jag blev matchhjälte, fick göra Tv-intervju efteråt så
det var rätt häftigt. Så det minns jag mycket väl, framförallt känslan när tränaren säger att jag skulle starta.
Hur ser dina förberedelser inför match?
- Oftast tittar jag på en del video, men jag tycker att en
av mina största styrkor är min spelförståelse. Därför
är det viktigt att inte titta för mycket på videor för
då tappar du kreativiteten. Det handlar mycket om
timing, går du får tidigt hinner en duktig skytt ändra
sitt skott. Jag gillar att ha en skottbild på hur spelarna
skjuter men ändå har en öppenhet för att det kan
ändra sig.
Och nu väntar HK Malmö med flera bra skyttar, ett
lag som vi haft lite tufft mot tidigare. Hur ser du på
kvällens match?
- Jag hoppas att vi kan fortsätta jobba vidare på det
som var positivt nu senast mot Varberg och fortsätta
på den vägen så kommer spelet att succesivt bli bättre
med tiden, det är jag övertygad om. HK Malmö har
bytt ut en del spelare inför denna säsongen. Likt oss är
de också i en uppbyggnadsfas men de kommer att vara
med på övre halvan av tabellen. Tabellen känns generellt jämnare i år än tidigare säsonger.

Sebastian Rosenberg
Marknadskoordinator IFK Kristianstad
@SebastianRosenB

SPELARTRUPP 2019/2020

1

– 1990-10-16 – IFK Ystad HK –

4

– 1992-07-29 – Lysekils HK –

13

– 1990-05-13 – FH Hafnarfjordur –

21

– 1994-10-22 – Lidköpings HK –

25

LEO LARSSON

ADAM NYFJÄLL

ÓLAFUR GUÐMUNDSSON

ALFRED EHN

LUDVIG JURMALA ÅSTRÖM
– 1999-12-29 – HK Tyrold –

35

– 2000-11-30 – Åhus Handboll –

69

– 1989-07-29 –– Selka
Eskisehir –
–

EVON MOHLIN

JIHED JABALLAH

MV

16

– 1983-09-30 – Sävehof IF–

M6

6

– 1995-06-14 – IK Lågan –

V9

14

– 1994-02-01 – Sannadal SK –

V6

23

– 1991-01-22 – Århus Håndbold –

M6

26

– 2000-04-26 – Åhus Handboll –

V9

37

– 2001-04-03 – Näsby Handboll –

M6

A

RICHARD KAPPELIN

PHILIP HENNINGSSON

VIKTOR HALLÉN

SIMON BIRKEFELDT

VALTER CHRINTZ

ZORAN BOZIC

Foto: Kimme Persson, Studio 11

MV

2

– 1997-05-07 – Ystads IF HF –

V9

10

– 1995-07-21 – CH. Palautordera –

V6

17

– 1992-02-26 – Lidingö SK –

H9

24

– 1998-09-23 – Selfoss –

H6

30

– 1990-11-28 – Sollefteå HK –

M9

39

– 2000-06-20 – IFK Kristianstad –

B

LJUBOMIR VRANJES

EMIL HANSSON

MARC CAÑELLAS

HELGE FREIMAN

V9

M9

M9

TEITUR EINARSSON

H9

ANTON HALÉN

H6

WILLIAM BENGTSSON

V9

BJÖRN SÄTHERSTRÖM

STEFAN LJUNGLÖF

INGEMAR GANNBY

PATRICK SIGSJÖ

VICKIE PEOLIN

MARKUS WALDEN

JONAS CARLSTRÖM

JOHAN EKENGREN

– Materialförvaltare –

– Massör –

– Sjukgymnast –

– Kostrådgivare –

– Läkare –

– Fystränare –

– Idrottspsykolog –

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

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

HK MALMÖ

Nr.

Spelare

1. Leo Larsson

12. Erik Helgsten

12. Rene Ingram

16. Oscar Jensen

16. Richard Kappelin

18. Anton Hellberg

2. Emil Hansson

6. Simon Nyberg

3. Hugo Svensson

7. Tim Hilding

4. Adam Nyfjell

9. Nils Pettersson

6. Philip Henningsson

10. Magnus Persson

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

T R Ä N A R E:

Ljubomir Vranjes

Stian Tönnesen

A S S T R Ä N A R E:

A S S T R Ä N A R E:

Björn Sätherström

Konrad Rasmussen

15. Fredrik Lindahl

M A T ER I A LFÖ R V A L T A R E:

LA G L ED A R E/
M A T ER I A LFÖ R V A L T A R E:

17. Johannes Larsson

SJUKGYMNAST:

23. Simon Birkefeldt

Patrik Sigsjö

24. Teitur Einarsson

11. Kassem Awad

T R Ä N A R E:

Stefan Ljunglöf

MASSÖR:

25. Ludvig Jurmala Åström

Ingemar Gannby

26. Valter Chrintz

LÄ K A R E:

Markus Waldén

19. Otto Lagerquist

SJUKGYMNAST:

20. Elias Hall

Heine Rosdahl

21. Hampus Olsson

MASSÖR:

22. Viktor Östlund

LÄ K A R E:

Susanne Hansson

30. Anton Halen

FY S T R Ä N A R E:

35. Evon Mohlin

Jonas Carlström

37. Zoran Bozic

K O S T R Å D G I V A R E:

13. Daniel Ekman

Stefan Törnquist

Per Persson

Mål Halvlek 1 Mål Halvlek 2

25. Anton Blickhammar
47. Filip Berentsen

Vickie Peolin

39. William Bengtsson

M EN T A L C O A C H :

69. Jihed Jaballah

Johan Ekengren

DOMARE Mirza Kurtagic & Mattias Wetterwik

DELEGAT Peter Olsson

FUNKTIONÄRER Lars Brorsson & 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

Söndag 2019-09-29 17:30

Orlen Wisla Plock

2019-09-21

IFK Ystad HK

IFK Kristianstad

Måndag 2019-10-07

19:00

Önnereds HK

Torsdag 2019-10-10

19:00

IFK Kristianstad

Kadetten Schaffhausen

Tisdag

2019-10-15

18:30

IFK Kristianstad

IFK Skövde

Lördag

2019-10-19

18:00

IFK Kristianstad

Chekhovskie medvedi

Onsdag 2019-10-30

19:00

IFK Kristianstad

IF Hallby

Lördag

16:00

Chekhovskie medvedi

IFK Kristianstad

IFK Kristianstad

eKb

MinKb

Den digitala kopian
av papperstidningen

Ta del av nyheterna
som du vill

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

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

2019-11-05

19:00

Alingsås

IFK Kristianstad

Söndag 2019-11-10

19:00

GOG

IFK Kristianstad

Onsdag 2019-11-13

19:00

IFK Kristianstad

Söndag 2019-11-17

15:00

Redbergslid IK

Onsdag 2019-11-20

19:00

IFK Kristianstad

Söndag 2019-11-24

19:00 Kadetten Schaffhausen

IFK Kristianstad

Onsdag 2019-11-27

19:00

IFK Kristianstad

Orlen Wisla Plock

Söndag 2019-12-01

15:00

Lugi HF

Onsdag 2019-12-04

19:00

IFK Kristianstad

Måndag 2019-12-09

19:00

HK Malmö

Torsdag 2019-12-12

19:00

IFK Kristianstad

OV Helsingborg HK

Måndag 2019-12-16

19:00

IFK Kristianstad

Ystads IF HF

Fredag

2019-12-20

19:30

Ystads IF HF

IFK Kristianstad

Torsdag 2019-12-26

16:00

OV Helsingborg

IFK Kristianstad

Onsdag 2020-01-30 19:00

HK Malmö

IFK Kristianstad

Lördag

2020-02-01 15:00

IFK Ystad

IFK Kristianstad

Onsdag 2020-02-05 19:00

IFK Kristianstad

C.S. Dinamo Bucuresti
IFK Kristianstad

IFK Kristianstad
IFK Ystad HK

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

IFK Kristianstad

STÖRST PÅ JEANS

Lugi HF

2020-02-11

19:00

HK Varberg

IFK Kristianstad

Fredag

2020-02-14 19:00

Eskilstuna GUIF

IFK Kristianstad

Onsdag 2020-02-19 19:00

IFK Kristianstad

Redbergslids IK

Torsdag 2020-02-27 19:00

IFK Kristianstad

Eskilstuna GUIF

Måndag 2020-03-02 19:00

IFK Kristianstad

Alingsås HK

Torsdag 2020-03-05 19:00

IF Hallby HK

Alltid fri uppläggning vid köp av jeans.

IFK Kristianstad

Tisdag

2020-03-10 19:00

IFK Kristianstad

Sävehof IK

Fredag

2020-03-13 19:00

IFK Kristianstad

Önnereds HK

Tisdag

2020-03-17 17:00

Skövde

IFK Kristianstad

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

Uppdaterad: 25 september 2019
TABELL

Ladda ner våra appar från App Store och Google Play.

HK Varberg

Tisdag

TABELL

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

IFK Kristianstad

19:00

Tisdag

- i våra appar

HK Malmö

Onsdag 2019-10-02

2019-11-02

Läs nyheterna

SP

V

O

F

+/-

P

+/-

1.

IFK Kristianstad

4

4

0

0

116 - 95

8

21

2.

Alingsås HK

4

4

0

0

113 - 100

8

13

3.

Ystads IF HF

5

3

0

2

142 - 125

6

17

4.

IFK Ystad HK

4

3

0

1

100 - 90

6

10

5.

Lugi HF

4

3

0

1

104 - 101

6

3

6.

IFK Skövde HK

4

2

1

1

117 - 104

5

13

7.

IK Sävehof

5

2

1

2

124 - 125

5

-1

8.

HK Malmö

4

2

0

2

106 - 95

4

11

9.

Redbergslids IK

3

2

0

1

86 - 78

4

8

10.

Eskilstuna Guif IF

4

2

0

2

105 - 107

4

-2

11.

IF Hallby HK

4

1

0

3

109 - 120

2

-11

12.

Önnereds HK

4

0

0

4

91 - 111

0

-20

13.

OV Helsingborg HK

5

0

0

5

116 - 146

0

-30

14.

HK Varberg

4

0

0

4

90 - 122

0

-32

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

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

#JAGÄRORANGE

VI HÅLLER PÅ IFK

Foto: Bildbyrån, Hässleholm.

Just den här kvällen var det Clabbe af Geijerstam som
var DJ på temat ”Rakt över disk”, för er som minns
det från P3. Och vilka mötte vi där, om inte Valters
mamma och pappa? Översten hade tydligen socialiserat med dem (hur han nu hann med det, men det återkommer jag till) och tyckte att de var väldigt trevliga
människor. Så pass trevliga, uppenbarligen, att han
väljer att sitta och titta på när IFK spelar match, där
nere i Portugal. OCH (!) bli riktigt upprörd över att
Valter inte spelar (Översten hade förstås missat första
halvlek när Valter briljerade – sedan blev han ju lite
skadad, stackarn. Men inte så farligt, som tur var).

HUR LÅNG ÄR EN HANDBOLLSMATCH?
Livet är inte alltid rättvist. Exempelvis har
vi aldrig någonsin haft en Kiss Cam på vår
sida av Arenan. Varenda match tittar jag
förhoppningsfullt upp på Ljubotronen för
att se om det inte är vår tur att kyssas, men
det är det aldrig. Egentligen borde man
klaga någonstans – jag måste fråga Henrik
Fröberg om han vet var jag kan göra det.
En annan sak som jag verkligen vill klaga på är PUBLIKEN. Bli inte ledsna nu, men ärligt talat – varför
är det aldrig någon som applåderar när Krutis gör sina
fantastiska ”moves” och konster? Han sliter verkligen,
som det underbara djur han är. Jag och Fabrikören sitter ju jättehögt upp på läktaren så även om vi visslar,
tjoar och applåderar som galningar (vilket vi gör) är
jag faktiskt rädd för att Krutis inte hör oss. Bättring
där, om jag får be. Annars kanske Krutis blir ledsen…

Jag upphör aldrig att förvånas över det fantastiska
sociala underverk som handbollen är. Själva matchen
är ju en sak – men sedan kommer allt det andra som
grädde på moset. Hör bara här: under andra halvlek
av den senaste hemmamatchen får jag ett sms. Det
kommer från vår gode vän Översten, som sedan några
år tillbaka bor utanför Lissabon. Han undrar varför
Valter Chrintz inte spelar?
Först blev jag förvirrad. Hur kunde Översten veta att
Valter inte fanns på planen? Och varför var han så
intresserad av lille Valter (inte för att Valter inte förtjänar det, men ni fattar…)? Det var faktiskt Fabrikören
som löste gåtan. I somras var Översten nämligen på
besök i Sverige och Skåne. Tillsammans med kamraterna Kicky och Mange gick vi på nattklubb, närmare
bestämt Martin & Martin, som huserar i Arenan under några härliga sommarveckor.

Visst är det coolt? Översten är ursprungligen från
Stockholm så att han hejar och kollar på IFK Kristianstad är ju helhäftigt. Det var hur som helst inte bara vi
och mamma och pappa Chrintz som var på nattklubb
den där kvällen. Även Södra Kurvans ordförande Eva
Rothman ägnade kvällen åt livlig discodans tillsammans med mig (och Översten). När vakterna varsamt
ledde ut oss ur lokalen kl 02.00 hade jag dansat fyra
timmar i princip nonstop.
Morgonen därpå måste jag erkänna att det kändes lite
i benen och jag funderade över hur LÅNGT jag egentligen hade dansat? Ni vet, det finns ju en sådan där
”hälso-app” i mobilen och jag kom på att jag faktiskt
hade haft min mobil hängandes i ett fint band hela
kvällen. När jag konsulterade appen visade det sig att
jag hade dansat 16 kilometer! Sexton. Kilometer.
Så min alldeles uppenbara fråga till våra kära IFK-pojkar är givetvis – hur många kilometer är en handbollsmatch? Innan denna säsong är slut ska jag ha löst
gåtan. Det lovar jag dyrt och heligt.

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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IFK KRISTIANSTAD – FOTBOLLSSEKTIONEN
Det har inte alltid bara varit handboll som
utövas i IFK Kristianstad. Med start 1928
har föreningen spelat fotboll i det nationella seriesystemet. Inledningsvis var det
oftast spel i division II, som då var serien
direkt under Allsvenskan. 1931 var fotbollsallsvenskan nära. I en ren seriefinal möttes
Malmö FF hemma på Idrottsplatsen inför
4 000 åskådare, den dittills största idrottspubliken i Kristianstad. Seriesegern som låg
i potten gav en plats i Allsvenskan. Matchen
slutade tyvärr med förlust, 3-1.
Under 50-talet tog fotbollen i stan fart på nytt, både
resultat- och publikmässigt. Mannen bakom detta var
Imre Markos, en legendarisk ungersk fotbollstränare.
Han hade med Degerfors 1951 vunnit Lilla silvret,
dvs trea i Allsvenskan, och även varit proffs i franska Rennes, eller Stade Rennais FC som är klubbens
korrekta namn. I Sverige är Rennes mest känt för att
där spelade Erik Edman, Andreas Isaksson och Kim
Källström 2005/2006. Även Ola Toivonen har spelat
där. Med Imre Markos gjorde IFK en satsning som gav
utdelning. Talanger från övriga klubbar i grannskapen
anslöt och det blev en tydligare delning mellan hand-

bollen och fotbollen. Tidigare hade många stjärnor
dubblerat, bland annat Carl-Erik Stockenberg, som
stod i mål, och Åke Skough, men nu kom istället spelare som satsade enbart på en av sporterna. Med Imre
bar det av uppåt i seriesystemet. Serieseger 1952 i division V och uppflyttning följdes av serieseger 1953
i division IV och ny uppflyttning. IFK etablerade sig
direkt som topplag i division III med tredjeplats 1954,
andraplats 1955 och förstaplats 1956. En förstaplats
som innebar uppflyttning till division II, som då var
serien direkt under Allsvenskan. Nu hade dock Imre
gått vidare i karriären, han lämnade IFK Kristianstad
för att bli tränare i turkiska Fenerbache. Inget ängagäng direkt, vilket visar vilken hög nivå det var på fotbollen här i stan.
1957 slutade IFK på en sjätteplats i tvåan. Nästa
säsong som kallas Maratonsäsongen startade hösten
1957 och varade till hösten 1958, dvs man spelade
höst-vår-höst. Detta för att från och med 1959 fick fotbollen nuvarande säsongsindelning med spel vår-höst
istället. Denna långa säsong slutade med en tredjeplats. 1959 fortsätter trenden att peka uppåt och IFK
slutar tvåa. Trenden kröntes året därpå, 1960, med
serieseger i division II Östra Götaland! Dock gav det
ingen direktplats till svensk fotbolls absoluta finrum,
Allsvenskan, utan en plats i kvalserien som bestod av

enkelmöten mellan de fyra seriesegrarna i division II.
Dessa var IFK Kristianstad (Östra Götaland), IF Elfsborg (Västra Elfsborg), Örebro SK (Svealand) och IFK
Luleå (Norrland). Fyra topplag som gjorde upp om
två platser. Förlust hemma mot IFK Luleå med 2-1 var
ingen bra inledning på kvalserien, och det följdes av
storförlust mot Örebro SK med 5-0. I sista matchen
väntade Elfsborg på neutral plan i Malmö. De sattes
under press, men till slut kunde västgötarna vinna med
5-4. En knapp förlust för IFK mot ett lag som flyttades upp, och som nykomling 1961 vann Allsvenskan
med fem poäng ner till IFK Norrköping. Även Örebro
flyttades upp och de blev fyra i Allsvenskan 1961 så
det var inga dåliga lag IFK hade att tampas med i kvalserien. Publiksiffran på Idrottsplatsen låg stadigt på
över 5 000 åskådare. Publikrekordet sattes 7 juni 1960,
på dagen 29 år efter förlusten mot Malmö FF, med 12
252 (!) i en seriematch mot Högadals IS. 1967 trillade
IFK ur division II och storhetstiden var till ändå.
Många namnkunniga spelare och tränare har passerat
IFK Kristianstad genom åren, bland annat tränades
laget 1979-1981 av Tom Prahl, sedermera trefaldig
svensk mästare med Halmstad BK och Malmö FF. Två
IFK-spelare nådde fotbollslandslaget, Charles Gustavsson och Erik Bloom. 1959 gästades Idrottsplatsen
av italienska Udinese för en träningsmatch.
Sedan 1990 är det handboll för hela slanten i IFK Kristianstad då fotbollseran i föreningen tog slut. Fotbollssektionen gick samman med Vilans BoIF och bildade
Kristianstad FF (KFF). Även Kristianstad BI var tänkta att ingå i den nya klubben, men de drog sig ur.
Istället gick de 2007 samman med Kristianstad IS till
Kristianstad BOIS. Sista (?) fotbollssammanslagningen i stan kom 2015 när så KFF och BOIS gick samman
till 1614 Kristianstad FC.

Daniel Sirensjö
Brandgul
@sirensjo

Johannes Larsson startade sin karriär som
ung grabb i IFK Kristianstad. Efter några
säsonger i Vinslövs HK och HK Malmö kom
han tillbaka till moderklubben inför säsongen 2012/2013. Efter sju säsonger i klubben lämnade han IFK i somras för spel i
HK Malmö. Under sin tid i klubben var han
med om att vinna grundserien fem gånger,
fyra SM-guld och spel i Champions League.
Ikväll kommer han tillbaka till Kristianstad.

Foto: Bildbyrån, Hässleholm.

HALLÅ DÄR

Tillbaka i din gamla hemmaarena, hur går tankarna
inför att komma tillbaka till Kristianstad?
- Det ska bli spännande och kul. Såklart kommer det säkert
att kännas konstigt att inte springa in som hemmaspelare.
Håller du kontakten med några av dina gamla lagkamrater?
- Ja en del blir det. Alltid kul att höra hur det är och
hur allt går och så. Jag pratar nog mest med Anton
Halén, den gamle räven har nästan alltid något kul att
dela med sig av.
Ni går bra i ligan och är vidare i EHF-cupen, hur har
det gått för egen del?
- Jag har dragits lite med en skada i början av säsongen men är nu fullt tillbaka sen någon vecka tillbaka.
Vi har väl gått helt okej, kunde knipit någon poäng till
i ligan men väldigt kul att gå vidare i Europa såklart.
Livet vid sidan om Handbollen?
- Jag och min sambo Sara trivs bra i Malmö hittills.
Det är roligt att testa på nya miljöer och restauranger
med allt vad det innebär.
Till sist, hur går det ikväll?
- Ja du. Jag hoppas och tror att det blir en tuff match
som avgörs i slutminuterna. IFK är den tuffast möjliga bortamatchen och för att man ska vinna i Arenan
måste man göra en riktigt topprestation vilket jag givetvis hoppas vi kan få till.
Vi hälsar Johannes (och HK Malmö) varmt välkomna
till Kristianstad Arena. Hoppas du får ett varmt mottagande, det är du värd.

SVERIGES HÄFTIGASTE HANDBOLLSKLUBB

DETTA HÄNDER PÅ ENTRÉTORGET

JACKPOT MINST 20 000:-

UPPSNACK MED
IF & DAMLAGET 18:10
Tränarna Uﬀe Larsson, Mattias Johansson samt
spelarna Rene Christian Ingram och Märta Banfalvi

BINGO VARJE MÅNDAG

I Kristianstad Arena Stjärnrestaurangen.
Kiosk finns med kaffe/läsk, mackor och godis.
Bingot börjar 18:30. Dörrarna öppnar 17:00

Konferencier Hans Banke
Uppsnacken presenteras i samarbete

Sveriges häftigaste handbollsklubb

IFK + MAXI = SANT #stoltsponsor
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Så här tankar du ner
vårt reklamblad:
Surfa in på maxikristianstad.se

Klicka på veckans reklamblad

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

Lägg till på hemskärmen

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

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

öppet alla dagar 07-22

