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VÄLKOMMEN LJUBO!
Efter ett par tuffa veckor i det europeiska
spelet där vi dels varit otillräckliga (Barcelona), dels där oturen grinat oss i ansiktet
(Kielce och Vardar) gäller idag fullt fokus på
Handbollsligan. Även om vi givetvis redan
blickar framåt mot helgen och drabbningen
mot vitryska Meshkov Brest, måste vi ha
tankarna här och nu. Det finns en svit att
försvara och även om jag är medveten om
att den förr eller senare kommer att spricka,
men idag är inte den dagen!
Förväntningarna är skyhöga på att leverera under vår
nya chefstränare Ljubomir Vranjes. Men med endast
två träningar på kontot finns det anledning till försiktighet. Han kommer att sätta sin prägel på laget men
just nu handlar det om en ”lära känna” fas. Det var
längesedan jag såg laget så nyfikna som i måndags då
vi träffades allihop första gången. Det som var tänkt
att bli ett öppet forum med frågor och svar, blev en
ganska tyst historia. Även de rutinerade spelarna som
normalt sett inte är rädda för att lufta sin mening var
relativt inkännande. Det kommer att bli ändring på
det förstås… Vi är övertygade om att detta
på sikt kommer att innebära framsteg
för klubben. Vi kommer fort-

sätta att satsa på det internationella spelet och vi kommer att behålla målsättningen att vara i topp i Sverige.
Dagens motståndare Sävehof har varit loket i svensk
handboll under en lång period. Såväl herr- som damlag abonnerade på finalplatser och SM-tecken. Damerna kanske i större utsträckning än herrarna. Att
herrarna inte riktigt fått till det de senaste åren är
kanske inte så konstigt, då det kostar väldigt mycket

“VI ÄR ÖVERTYGADE OM ATT DETTA
PÅ SIKT KOMMER ATT INNEBÄRA
FRAMSTEG FÖR KLUBBEN.”
kraft att jobba på dubbla fronter. Plus att herrarna
blev mer brandskattade på spelare än damerna. Dagens Sävehof har en skön mix av rutin och ungdomlig
entusiasm. Joakim Larsson på linjen och Jonas Larholm på niometer är de spelarna som står för den allra
mesta rutinen efter flera år ute i Europa. För det ungdomliga skulle jag vilja nämna Gzim Salihi och Oskar
Sunnefeldt, två otroligt spännande spelare. Den mest
karismatiske sitter på bänken. Andreas Stockenberg
är kunnig, lurig och högljudd. En härlig profil som
kan vara värd entrépengen bara han.

Det spekuleras friskt kring vilka spelare som går härifrån men framförallt vilka som kommer. Det är en del
av spelet och ibland ganska roligt att följa. Vår filosofi
är att alltid ha allting klart innan vi presenterar något
och så kommer det att vara även i år. Det enda jag kan
lova är att vi jobbar för fullt med att hitta ersättare/
förstärkningar. Sen att flera spelare väljer att kontakta
oss är givetvis kul och smickrande, men vi är väldigt
överens i vår bedömning av vad vi behöver och vad
vi vill ha.
Det är dags för match, så värm upp halsarna och ta i.
Stötta laget även när det inte flyter i spelet. Var med
och hjälp till att göra Kristianstad Arena ointaglig.

Tillsammans går vi för 80!
Jesper Larsson
Sportchef 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
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!

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

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:

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 VÄRD

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

LÖRDAG

16 MARS
10-15
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: Kimme Persson, Studio 11.

fb.com/ifkkristianstad

ifk1899

@ifkkristianstad

MATCHENS PLANLOTTSVÄRD

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!

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.
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LEO LARSSON

MV

FEM GLÄDJESPRIDARE GENOM ÅREN

NYFIKEN PÅ LEO LARSSON
2014 gick flytten från Ystad till Kristianstad.
Då som relativt okänd för Kristianstadspubliken till att idag vara en av de stora
favoriterna bland supportrarna. Jag fick en
pratstund med den ödmjuke målvakten
som ikväll har möjlighet att vinna sin 80:e!
raka hemmaseger med IFK Kristianstad.
Under januari visade ett antal klubbar intresse för
din namnsignatur, men du valde att fortsätta i den
brandgula tröjan. Hur gick tankarna kring att fortsätta i IFK?
- Nu spelar jag visserligen sällan, eller aldrig, i brandgult då jag oftast bär rött, svart eller vitt, haha. Men
det var väldigt smickrande att få erbjudande från
utomlands, men samtidigt har Kristianstad väldigt
mycket att erbjuda. Jag tror att framtiden ser ljus ut
för klubben nu när vi tar ny sats med ny en tränare,
vilket gjorde mitt val väldigt enkelt till slut. När det
blev klart att Vranjes skulle ta över såg jag det som en
självklarhet att stanna.

slutspel och en helt avgörande match i Champions
League. Det är nu vi ska steppa upp!
Som du säger, det är nu det ska steppas upp. Vad
kommer att krävas för ett det ska gå hela vägen
även i år?
-Det är att hålla en hög nivå en längre tid genom hela
slutspelet. Det kommer att vara ett lite annat upplägg
när det är fler matcher. Vi hoppas givetvis att vi med
erfarenhet av tidigare slutspel kan nyttja det och tillsammans med ”Ljubo” få ännu en medalj runt halsen.
Finns det risk för någon mättnad när redan vunnit
fyra gånger?
- Absolut inte. Det är jäkligt roligt och en ära att ha
fått vara med dessa fyra gångerna och att få vara med
och kampera om ett femte raka guld är inspirerande,
ju fler ju bättre.

Du är en engagerad spelare som lever dig in i
matchen och visar väldigt mycket känslor. Hur
skulle du själv beskriva din roll?
- För mig är det väldigt viktigt att man gör det som ett
lag. Mitt sätt att bidra är att få igång mina lagkamraVid sidan om handbollen arbetar du även i familje- ter och vi vet att publikens energi på läktaren hjälper
företaget. Är det viktigt för dig att kunna ha någon- oss att orka mer. Jag försöker engagera mig, peppa och
ting att fokusera på vid sidan av handbollen?
hjälpa mina lagkamrater. Sen ibland blir det väl lite
- För mig är det väldigt skönt att
väl mycket känsloyttringar, särskilt
ha någonting annat att skingra
“NÅGONSTANS ÄR DET ÄNDÅ när det händer något speciellt under
tankarna på. Det är lätt att man
match. Någonstans är det ändå en
EN EUFORI ATT FÅ SPELA eufori att få spela i Colosseum inför
tänker handboll större delen av
dygnet, men att arbeta för familI COLOSSEUM INFÖR SÅ så mycket folk och ibland kan man
jeföretaget gör att man tvingas
inte lägga band på sina känslor. Det
fokusera på någonting annat ock- MYCKET FOLK OCH IBLAND är ingen överdrift att säga att det
så. Jag anser att man breddas som KAN MAN INTE LÄGGA BAND som händer framförallt på hemmapmänniska och får göra saker som
lan är en stor bidragande faktor till
PÅ SINA KÄNSLOR”
man hade kanske hoppat över anatt man orkar. Publikens stöd är en
nars. Det är en bra förberedelse för
stor motivationsfaktor och vi är väldigt beroende av
livet efter handbollskarriären.
våra supportrar.
Att fylla vardagen med innehåll låter som inte Tillsammans med Johannes Larsson är du den
något större problem. Vad gör du när lediga till- spelare som varit i klubben längst. Hur skulle du
fällen ges?
beskriva din roll i omklädningsrummet. Har den
- Jag försöker komma iväg och hitta på saker. Umgås förändrats något sen du kom till klubben?
med positiva människor som ger energi.
- Min roll har förändrats väldigt mycket. När jag kom
Om vi ska återgå till handbollsplanen. Vi är i starten
på upploppet, hur ser du på säsongen hittills?
- Jag tycker att vi gjort en väldigt stark säsong. Vi
leder Handbollsligan och gjort många bra prestationer.
Samtidigt som vi lyckats roffa åt oss poäng i den tuffa
Champions League-gruppen och är med in i den sista
omgången. Detta trots att vi tidigt var uträknade och
att vi inte skulle ha någon chans. Så än så länge har väl
säsongen uppfyllt våra egna förväntningar och krav.
Men det är egentligen nu som säsongen börjar med

till föreningen var jag otroligt glad över att få vara här
och jag skulle lära mig så mycket som möjligt. Idag är
jag kanske mer ett bollplank mot de yngre då jag vet
hur föreningen fungerar. På så vis kan jag informera
nya spelare för att försöka hjälpa dem så mycket som
möjligt. Tillsammans med föreningen och laget har jag
vuxit och känner att det är här jag hör hemma.
Första intrycken av din nya tränare, Ljubomir Vranjes?
- Vi har inte träffats så mycket hittills men de intryck
jag har fått är väldigt positiva. ”Ljubo” är noggrann

Dan Beutler. Genom att bara vara sig själv,
det hände alltid något roligt så fort Dan var
i farten.
Martin Walfridsson. En härlig kille som
jag spelade med i Ystad. En glad prick som
alltid hade en räv bakom örat.
Johannes Larsson. För att han aldrig går
ur en diskussion utan att få sista ordet och
en stämningshöjare i omklädningsrummet.
Fredrik Ohlander. En skön göteborgare
som sprider glädje och med glimten i ögat.
Kristian Björnsen. uppviglarnas mästare.

FEM SMULTRONSTÄLLEN
Strandpromenaden i Ystad
Hemma hos föräldrarna
Kastrup (påväg till någon resa)
Forsakar i Degeberga
Hemmet i Ystad

och rak med vad han vill, en tydlig ledare. Hans meriter genom åren talar också om att han är en skicklig
coach. Jag har pratat med en del vänner som haft honom tränare som även de har hyllat honom. Att fått
spela under Ljubos ledning är något som jag är stolt
över att jag kan ha på mitt CV.
Och ikväll väntar IK Sävehof. Ett lag som vann förra
mötet, dina tankar kring kvällens match?
- Vi har stor respekt för Sävehof, de besegrade oss
senast och vi vill visa vår publik att vi är sugna på
revansch. Jag känner att den senaste tidens turbulens
har gjort oss starkare som grupp då vi alla har fått ta
ett större ansvar. Sävehof har ett starkt lag, framförallt
på niometer och det gäller för oss att vara på tå om
det ska bli seger.
Ja det är en speciell match som väntar, minimässa
innan match, ”Ljubos” debut och den där omtalade
sviten. Seger ikväll och ni har 80 raka hemmasegrar
i Handbollsligan.
- Är det 80?! I ärlighetens namn visste jag inte att det
var så många. Vi vet om att det är många matcher
men inget som vi pratar om inom laget. Jag tror även
att jag är den enda spelaren i dagens i trupp som varit
med i alla matcher. Det är dock inget som vi tänker på
eller som vi känner som en tyngd, utan det är nog mer
till vår fördel då många av våra motståndare har mer
koll på det.

Sebastian Rosenberg
Marknadskoordinator IFK Kristianstad
@SebastianRosenB

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

MV

2

M6

6

M9

11

– 1991-08-09 – IFK Kristianstad –

V6

17

– 1992-02-26 – Lidingö SK –

V6

24

H6

30

B

LJUBOMIR VRANJES

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 –

Tre ﬁna butiker har
blivit en fantastisk!

Ekbergs WOMAN och HOME & Clothing har flyttat in i nya större lokaler intill
Ekbergs MAN på Lilla Torg. Tillsammans blir det över 600 kvm i två plan, fyllda med
mode för kvinnor och män, samt heminredning. Välkommen hit och bli inspirerad.

Söndagsöppet och gratis P.

Nu har vi söndagsöppet på nya Ekbergs och CeninoDonna. Mellan 12-16
kan du gå på stan, fika, shoppa och mysa. Dessutom parkerar du gratis på alla
kommunala P-platser.Vi ses på söndag!

@ekbergsmanwomanhome
LILLA TORG KRISTIANSTAD. MÅNDAG–FREDAG 10–18. LÖRDAG 10–16. SÖNDAG 12-16.
DU KAN ÄVEN KÖPA VÅRA VARUMÄRKEN PÅ CENINO.COM OCH HÄMTA I BUTIK. BETALA MED KORT ELLER KLARNA.

HÄNDER I ARENAN

I SUPPORTERSHOPPEN

WUNDERBAU

M

20:-

– Missa inte –

MINIMÄSSAN
– i foajen innan matchen –

Passa på att besöka våra utställare.

Sveriges häftigaste handbollsklubb

Mässan är öppen från 17:00 och fram till matchstart

LAGUPPSTÄLLNINGAR
Nr.

Spelare

Mål Halvlek 1

Mål Halvlek 2

IFK KRISTIANSTAD

IK SÄVEHOF

Nr.

Spelare

1. Leo Larsson

12. Simon Möller

12. Gustav Banke

16. Agust Eli Björgvinsson

16. Richard Kappelin

2. Joakim Larsson

2. Emil Hansson

4. Henrik Johansson

3. Hugo Svensson

6. Oskar Sunnefeldt

4. Adam Nyfjell

7. Jonas Larholm

5. Arnar Arnarsson

8. Gustaf Wedberg
8. Emil Berlin

T R Ä N A R E:

T R Ä N A R E:

Ljubomir Vranjes

Andreas Stockenberg

A S S T R Ä N A R E:

M A N A G ER :

Lasse Olsson

Anders Eliasson

10. Christoffer Brännberger

M A T ER I A LFÖ R V A L T A R E:

M A T ER I A LFÖ R V A L T A R E:

11. Eric Westergren Malmberg

Stefan Ljunglöf

Thomas Palmqvist

SJUKGYMNAST:

M Å L V A K T S T R Ä N A R E:

Patrik Sigsjö

Fikret Handan

15. William Bogojevic

MASSÖR:

FY S T R Ä N A R E:

17. Sebastian Spante

20. Anton Persson

Ingemar Gannby

Elvir Rakovic

18. Pontus Brolin

21. Alfred Ehn

LÄ K A R E:

LÄ K A R E:

Markus Waldén

Sten Björnum

22. Gzim Salihi

24. Teitur Einarsson

FY S T R Ä N A R E:

SJUKGYMNAST:

23. Viktor Ottosson

25. Ludvig Jurmala Åström

Jonas Carlström

Marie Wedberg

24. Johan Jakobsson

26. Valter Chrintz

K O S T R Å D G I V A R E:

LA G L ED A R E:

Vickie Peolin

Milan Vicentijevic

25. Gustav Davidsson

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

M EN T A L C O A C H :

Johan Ekengren

DELEGAT Ronny Brännström

#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

Mål Halvlek 1 Mål Halvlek 2

9. Vetle Eck Aga

11. Tobias Torbjörnsson

26. Jonathan Edvardsson
34. Sebastian Karlsson

FUNKTIONÄRER Julia Isberg & Lars Brorsson

SPELPROGRAM & RESULTAT

TESTA SURFPAKETET!
33-24

Lördag

2018-09-08 18:15

IFK Kristianstad

HK Malmö

23-20

Onsdag

2018-09-12

19:00

Ystads IF HF

IFK Kristianstad

18-24

Onsdag

2018-09-19

19:00

IFK Kristianstad

HIF Karlskrona

27-23

Onsdag

2018-09-26 19:00

Lugi HF

IFK Kristianstad

23-25

Måndag

2018-10-15

19:00

Önnereds HK

IFK Kristianstad

25-36

Fredag

2018-10-19

19:00

IFK Kristianstad

IFK Skövde HK

29-28

Söndag

2018-10-21

16:30

IFK Kristianstad

AIK

28-21

Onsdag

2018-10-31

19:00

HK Malmö

IFK Kristianstad

27-25

Onsdag

2018-11-07

19:00

IFK Kristianstad

Ystads IF HF

26-23

Onsdag

2018-11-14

18:00

IK Sävehof

IFK Kristianstad

28-24

Onsdag

2018-11-21

19:00

Alingsås HK

IFK Krisianstad

33-23

Torsdag 2018-11-29

19:00

IFK Kristianstad

Hammarby IF HF

35-23

Torsdag 2018-12-06

19:00

HIF Karlskrona

IFK Kristianstad

27-36

Lördag

2018-12-08

16:00

IFK Kristianstad

Redbergslid IK

29-18

Torsdag 2018-12-13

19:00

Eskilstuna GUIF IF

IFK Kristianstad

21-26

Söndag

2018-12-16

16:00

IFK Ystad HK

IFK Kristianstad

24-27

Onsdag

2018-12-19

19:15

IFK Kristianstad

IFK Ystad HK

30-24

Fredag

2018-12-21

19:00

Lugi HF

IFK Kristianstad

23-25

Onsdag

2018-12-26

16:00

IFK Kristianstad

Lugi HF

37-29

Fredag

2018-12-28

19:00

IFK Ystad HK

IFK Kristianstad

23-29

Torsdag 2019-01-31

19:00

IFK Kristianstad

Eskilstuna Guif IF

31-23

Måndag

2019-02-04 19:00

Redbergslid IK

IFK Kristianstad

28-29

Onsdag

2019-02-06 19:00

IFK Kristianstad

HIF Karlskrona

28-26

Onsdag

2019-02-13

19:00

Hammarby IF HF

IFK Kristianstad

31-28

Onsdag

2019-02-20 19:00

IFK Kristianstad

Alingsås HK

32-25

Onsdag

2019-02-27

19:00

IFK Kristianstad

IK Sävehof

Tisdag

2019-03-05 19:00

Ystads IF HF

Fredag

2019-03-08 19:00

IFK Kristianstad

Söndag

2019-03-10

16:00

IFK Skövde HK

Torsdag 2019-03-14

19:00

IFK Kristianstad

Måndag

19:00

AIK

2019-03-18

TABELL

” 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.”
ÖRJAN 52
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Läs mer på

min.kristianstadsbladet.se

STÖRST PÅ JEANS
Alltid fri uppläggning vid köp av jeans.

IFK Kristianstad
HK Malmö
IFK Kristianstad
Önnereds HK
IFK Kristianstad

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

Uppdaterad: 26 februari 2019
TABELL

BLI NYHETSCHEF PÅ KÖPET.

I

Önnereds HK

URFPAKET

IFK Kristianstad

SS

2018-09-05 19:00

F

Onsdag

KÖP KRIST

HANDBOLLSLIGAN 2018–2019 – Grundserien

SP

V

O

F

+/-

P

+/-

1.

IFK Kristianstad

26

22

0

4

755 - 641

44

114

2.

HK Malmö

26

17

2

7

710 - 639

36

71

3.

Ystads IF HF

26

16

4

6

734 - 671

36

63

4.

IFK Skövde HK

26

17

1

8

762 - 686

35

76

5.

Redbergslids IK

27

16

3

8

732 - 708

35

24

6.

IK Sävehof

26

15

3

8

731 - 704

33

27

7.

Alingsås HK

26

15

2

9

722 - 665

32

57

8.

Lugi HF

26

13

2

11

703 - 668

28

35

9.

Eskilstuna Guif IF

27

9

2

16

671 - 721

20

-50

10.

IFK Ystad HK

26

6

5

15

676 - 714

17

-38

11.

Önnereds HK

27

6

3

18

710 - 805

15

-95

12.

HIF Karlskrona

27

7

0

20

677 - 783

14

-106

13.

Hammarby IF HF

26

6

0

20

652 - 743

12

-91

14.

AIK

26

5

1

20

616 - 703

11

-87

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

R

Transport

kran t gräv

P

0709-77 25 69

RP

Transport

kran t gräv

0709-77 25 69

Foto:
Foto:Bildbyrån,
Bildbyrån,Hässleholm.
Hässleholm.

SPRÄCK DEON, NUMMER ÅTTA!!!
Under veckan som gått har jag haft inspirerande samtal med flera personer i olika sammanhang om alla människors betydelse på
jobbet, för samhället, framtiden och ja, faktiskt, världen. Alltifrån att ett leende vid rätt
tidpunkt kan betyda oerhört mycket för en
person till att vi alla verkligen gör mycket
större skillnad än vi oftast förstår.
Och vad har nu detta filosofiska svammel med handboll att göra, tänker ni möjligen? Precis allt, kära läsare!
Det kanske låter enkelt att gå på handboll. Glida in i
Arenan, äta och dricka något eller bara gå och sätta
sig på sin plats och titta på när våra pojkar svettas
därute på planen och ger oss en hisnande handbollsupplevelse. Inget kunde vara mer felaktigt!
Läsare med gott minne erinrar sig att jag har varit
inne på det här ämnet tidigare – det är inte bara Södra Kurvans jobb att sjunga och klappa fram IFK, det
är hela nummer åttas ansvar! Jag, som inte är världsbäst på handboll, ser ändå klart och tydligt att det är
”så dags” att applådera när de redan har gjort mål.

Det är ju självklart innan målen görs som killarna
behöver stödet!

Detta skriver jag med risk för att någon kommer och
slår mig i huvudet nästa gång det är hemmamatch…

Deodoranten behöver helt enkelt spricka på alla oss
som kollar på matchen. Att den spricker i Södra Kurvan kan jag bekräfta efter att ha stått där under en
halvlek en gång. Jisses, det var tuffare än ett pass på
Friskis & Svettis. Men i resten av Arenan? Spricker
den verkligen där?

Med detta sagt – för det här har jag gått och tänkt
på länge – så tände det till min stora glädje till rejält
i lördagens match mot Vardar. Visserligen var det, i
mitt tycke, lite för glest på läktarna men vilket engagemang från nummer åtta! Det var så otroligt kul att se
publiken ordentligt upphetsad igen. Vi var många som
märkte det – inte minst våra underbara IFK-pojkar,
som har bekräftat att det kändes ända ner på planen.
Det betydde oerhört också mycket för dem, bara så
att ni vet.

Från min plats ganska högt upp på läktaren har jag
god överblick över stora delar av publiken. Jag vågar
satsa pengar på att många går hem med sin deodorant
fullkomligt intakt. Och det är inte bara jag som har
märkt detta, det har killarna i laget också gjort.
Flera av dem har berättat för mig att de känner att
engagemanget inte är som det var tidigare. I intervjuer
försöker de faktiskt hela tiden tala om hur viktigt
stödet är från oss i publiken. De är ju så finkänsliga,
sötnosarna, att de inte klagar rakt ut – bara säger hur
mycket det betyder att vi är där och hejar fram dem.
Jag menar, de ska väl inte ”straffas” för att de är så
himla bra att de oftast vinner sina matcher i ligan?

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

Den ”gamla” känslan var helt enkelt tillbaka igen. Så,
ett tips till alla som nu har förstått hur viktiga vi i publiken är och som från och med nu kommer att skrika
och applådera oavbrutet: lämna alla ringar och alla
stora, tunga armband hemma. Det är så lätt att man
får blåmärken i händerna och på handlederna annars.
Jag talar av erfarenhet.

Åsa Scharin
Handbollskännare och sportfanatiker

Välj ett lokalt och miljövänligt elavtal
Samtidigt stödjer du föreningslivet i Kristianstads kommun

Kontakta kundservice
044-780 75 20
Vardagar 08:00-16:00
kundservice@c4energi.se
Vi hjälper dig teckna elavtal snabbt och enkelt!

www.c4energi.se

HUVUDPARTNERS 2018-2019
DIAMANTKAMRATER

GULDKAMRATER

SILVERKAMRATER

#JAGÄRORANGE

I BACKSPEGELN

det som i det här fallet är 1 655 i en match mot Djurgården 10 december 1939. Södra delen av byggnaden
med publikingången är numera riven, och resten av
byggnaden är ombyggd till en mindre gymnastiksal
och lektionssalar. Så tyvärr är Korridoren numera endast ett minne blott. Länsstyrelsen som sätter stopp
för alla högre hus i innerstaden med motiveringen att
Kristianstads stadsbebyggelse är av riksintresse, borde
ha agerat för bevarandet av handbollsplanen i Korridoren. För här kan man verkligen tala om kulturbyggnad värd att bevaras till eftervärlden.

VÅRT HEM ÄR VÅR BORG, DEL 1
IFK Kristianstad har under de snart hundra laget. IFK spelade 45 allsvenska matcher i Korridoren
år klubben spelat handboll haft fyra olika som gav 32 vinster, 6 oavgjorda och 7 förluster.
hemmaborgar:
Korridoren värmdes upp av två stora koleldade kami• Korridoren, 1935-1947
• Sporthallen, 1947-1964
• Sporthallen, 1964-2010
• Kristianstad Arena, 2010Korridoren
Korridoren är byggnaden på Södra Kasern längs med
Östra Boulevarden mitt emot Riksens Ständer, och gör
verkligen skäl för namnet. Det var A3s gamla gymnastiksal, byggd år 1874, och avsevärt för liten för en
handbollsplan som normalt skall vara 40 meter lång
och 20 meter bred. Men planen i Korridoren mätte bara
36 gånger 13,5 (!) meter, alltså en tredjedel smalare än
normalt. I vanliga fall är det tre meter från målområdet
ut till hörnet, men i Korridoren gick målområdeslinjen
ut till långsidan! Inte mycket till yta för kantspelaren
att utnyttja, och ett uppställt 6-0-försvar måste bokstavligen talat ha varit rena rama muren. Det var inte
lätt för motståndarlagen att ta poäng där. Särskilt inte
när publiken längs långsidorna dolde sidolinjerna och
ibland även råkade fälla en spelare för motståndar-

$%+,66

Ÿ

&203$1,(7 ź

ner, vilket medförde att göteborgslagen kallade hallen
för Kolkällaren. Läktare fanns bara bakom södra kortsidan av byggnaden där publikingången fanns. Längs
bägge långsidorna fanns ribbstolar som småkillarna
hängde i. Officiell publikkapacitet var 1 300 personer,
men det har sällan något samband med publikrekor-

102 allsvenska matcher spelades i Sporthallen med 79
vinster, 3 oavgjorda och 19 förluster. Publikrekordet på 2
464 sattes 22 februari 1948 mot Redbergslids IK. De som
inte fick plats satt i Korridoren på andra sidan kaserngården och följde matchen via radio. Precis som för Korridoren står själva byggnaden kvar men handbollsplanen
är borta. Där spelades innebandy under 24-timmarscupen på 80-talet (med mer festande än idrottsutövande)
och byggnaden är numera matsal för Söderportsgymnasiet på vardagarna och festlokal på helgerna.
Tack till Ingvar Ringdahl för hjälp med faktakoll.

Daniel Sirensjö
Statistikintresserad IFK-supporter
@sirensjo

– Välkommen till –

MINIMÄSSA
Passa på att besöka våra utställare
i foajén innan matchen.

Mässan är öppen från 17:00 och fram till matchstart

www.studio11.nu

Sporthallen
Det dög ju inte till för ett av Sveriges bästa lag att spela
Allsvensk handboll i en så liten hall. I väntan på något
större byggdes ett ridhus (uppfört 1876) på södra delen av Södra Kasern om till handbollshall. Nu kunde
man klämma in en fullängdsplan (40 meter), men man
nådde inte hela vägen till de 20 på bredden som stannade på 17 meter. Men ändock 3,5 meter bredare än
tidigare. Fortfarande inga sittplatser på långsidorna,
men däremot på bägge kortsidorna bakom skyddsnäten. På golvet framför första raden satt smågrabbarna
i dubbla rader. Ståplatser infördes med räcke som man
kunde luta sig mot, och över sekretariatet och spelarbänkarna fanns VIP-platser.

Fika mera!
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Vänskap

Handla andra varor* för minst 200:så får du köpa....

receptfria varor.
*Gäller ej tobak, spel och lotter och

för

2 49:KAFFE

Glädje

Kristianstad Frä
Service Närproduc scht
erat
Nyb
akat

Deli

Kockar

Apotek Härifrån

KEkärlekMat
olo
giskt

Möten

#stoltsponsor
KRISTIANSTAD

Gevalia. 425-450g. Zoegas 450g. Flera olika sorter.
Brygg/kok. Gäller ej eko eller koffeinfritt.
Jfr pris 54:44-57:65/kg.
Max 1 köp/hushåll.

VECKA 9 Erbjudandet i annonsen gäller t o m 3/3 eller så långt lagret räcker. Med reservation för tryckfel.

KRISTIANSTAD

Öppet alla dagar

7-22

BROMÖLLA

Alltid på Maxi:

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

