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ALLTID SPECIELLT ATT MÖTA LUGI
Redan som ung handbollsspelare i Kristianstad och ska möta Lugi skapas en
speciell känsla. Orange mot vinrött har
alltid- och kommer alltid att vara ett möte
av derby-karaktär med allt vad det innebär
med känslor och graden av tuffhet på det
fysiska spelet.
Lugi är en stor ungdomsförening som i varje kull har
massvis med spelare. Deras stora utmaning ligger
inte i att få fram talanger, utan att kunna ta hand om
alla och motivera dem att fortsätta på elitnivå. Det
är såklart ett lyxproblem som är väldigt få klubbar
förunnat och det är bara att gratulera dem till det. Vi
ska inte glömma att de har hård konkurrens på ungdomssidan från den andra klubben i staden H 43 som
också är stora.
Kanske är det Lundaspelen, Lugis enormt stora turnering som alltid går av stapeln mellan jul och nyår, som
är en del av framgångsreceptet gällande rekryteringen på spelarsidan. När Lund invaderas av ungdomar
från hela världen under några dagar finns det inte en
parkeringsplats att hitta (knappt annars heller iofs…),
hallarna är knökfulla och stämningen på topp. Vi
andra tittar med avundsjuka på arrangemanget och önskar att vi också kan
få till en sådan happening.

Med Lundaspelen nämnt är det faktiskt lite konstigt
att hemmaborgen går under (smek)namnet Biblioteket. Södra Kurvans tilltag att ändra namnet inför ett
slutspel har verkligen satt sig och vi ger här och nu
lite tips till marknadsavdelningen i Lund. Istället för
säsongskort, kalla det lånekort. Bokbussen kör er till
matcherna, inte stadsbussen. Patrik Bengtsson som
har bytt orange mot vinrött får den nya titeln ”chefsbibliotikarie”, inte klubbchef. Kanske kan vi gemensamt hitta vägar att fylla ”Biblan” lite oftare.

Dagens Lugi är ett ungt bygge med mycket ungdomlig
entusiasm. Den mest framträdande spelaren är såklart
EM-debutanten Lucas Pellas som gjorde väldigt bra
ifrån sig under mästerskapet och direkt fick ett förslag
från Montpellier, vilket han accepterade. Det är alltid
kul att se spelare som går till etablerade klubbar i bra
ligor. Kasper Käll på m9 är alltid kul att se på när
han dansar handboll och det kommer att bli en av
nycklarna att få stopp på honom idag. Det blir en tuff
match som vi bör vinna om vi ska vara med däruppe
och slåss om topplaceringarna.

“DET BLIR EN TUFF MATCH SOM
VI BÖR VINNA OM VI SKA...”

Sist men absolut inte minst. Rickard Karström har
börjat hos oss. Rille har varit i föreningen sedan 45 år
och alltid hjälpt till där det behövts. Han har sålt lotter, biljetter, sponsring och varit med och startat olika
projekt. Allt för att göra IFK bättre och starkare och
med klubbens bästa för ögonen. En väldigt bra rekrytering som det ska bli grymt kul att arbeta med.

Tomas Axnér känner jag sen länge och det finns en
outtömlig källa av citat från honom. Även om han
har blivit lugnare med åren har han en vass tunga och
rapp tanke. Nu är det några år sedan men fortfarande
färskt i mitt minne. ”Så, då ska vi bara hitta Polishuset
i Kristianstad, så vi kan anmäla rånet, innan vi åker
hem”. Citat efter en match i Kristianstad Arena. ”Jag
har sett handbollsspelare dra korsband eller hälsena
med större värdighet än fotbollsspelare som förlorar
en nickduell.” Man måste bara älska såna fyndigheter.
Välkommen till Kristianstad Tomas.

Hjärtligt välkommen Rille.
Jesper Larsson
Sportchef IFK Kristianstad

infab.nu
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Vi jobbar bara med de bästa
färgleverantörerna:
BILJETTER
Förköp på ICA Maxi Kristianstad och COOP City Kristianstad.
Du kan också köpa biljett på: ifkkristianstad.ebiljett.nu.
Arenan och biljettkassan öppnar 2 timmar före avkast. Kom i tid!

HITTA HIT
Besöksadress: Kristianstad Arena,Västra Storgatan 69, 291 54
Kristianstad

FÄRG • TAPET • GRILL • SOLSKYDD
Öppettider Wallgårds Proffs: 06.30-16.30

Wallgårds

Ord. öppettider:
Månd - Fred 09-18,
Lörd 10-14, Sönd Stängt

Mäster Bongg. 4,
Kristianstad. 044-781 89 00,
www.wallgards.se

Wallgardsfarg

Med bil, via E22:an tag avfart 39, när du kommer till rondellen tag avfarten
mot Arenaområde. Så ligger Arenan på er högra sida efter ca 300 m.
Med buss linje 84 kan du åka stadsbuss till IFK Kristianstads
hemmamatcher i Handbollsligan. I Kristianstad består 84:an av både
stads- och regionbussar. Bussarna anländer till Arenan c:a 45 minuter
före matchstart och avgår 10 minuter efter slutsignal. Bussen skyltas
”84 Kristianstad Arena”.

17.45 TRUBADURERNA MATTE OCH JOCKE SPELAR I SÖDRA BAREN
MATCHENS VÄRD

Vi skapar moderna konferenser
med spel & digitala lösningar

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

Trevlig resa!

se;

Resenkeltmedvåraap par

Skånetrafiken

PLANLOTTSVÄRD

IFK’S PUBLIKPARTNER INFAB PRESENTERAR VIMMELBILDERNA
Foto: Kimme Persson, Studio11 & Bildbyrån, Hässleholm.

fb.com/ifkkristianstad

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

Industrigatan 41, 044-126070. Citybudet.se

ifk1899

@ifkkristianstad

så tråkigt, eller hur? Det är väl härligt att ge publiken
något annat spännande att titta på än bara handboll!
Ärligt talat kanske våra ”fifteen seconds of fame” (ja
det var en långtradare) nästan var det bästa med hela
matchen, när jag tänker efter? Åtminstone var sekunderna uppenbarligen oförglömliga – ni skulle bara
veta hur många som har kommit fram till mig och talat om vårt uppträdande. I ärlighetens namn kan det
väl ibland ha varit jag som har börjat prata om det,
men ändå…

HETA SCENER I ARENAN
Det må vara länge sedan senaste hemmamatchen, men personligen har jag levt i
ett veritabelt lyckorus ända sedan denna
magiska måndagskväll före jul. IFK promenerade sig till en seger mot Ystad (vilket av
lagen det nu var de mötte), det var massor av folk i Arenan – som ”gamla” tider på
något sätt – men mitt lyckorus beror faktiskt på något annat.
Läsare med gott minne kanske erinrar sig att jag under
hösten varit ganska besviken över att aldrig få vara
med i Kiss Cam’en. Det var liksom som att kameran
aldrig svepte över oss som sitter så högt upp som jag
och Fabrikören gör. Jag klagade också lite försiktigt
både för Henrik Fröberg och Kicken.
Döm därför om min outsägliga glädje och upprymdhet
när jag strax innan första halvlekens slut får syn
på Fabrikören och mig själv uppe på jumbotronen!

”Vi är med, vi är med” skrek jag förtjust och kastade
mig över min käre sambo och började kyssa honom.
Detta gjorde jag faktiskt så bra att Kicken ville ha en
repris. Bara sekunder efter att kameran lämnat oss
var den tillbaka på oss igen! Detta måste väl vara
något slags rekord och jag måste erkänna att jag
nästan var i extas.
Just det där med extasen var det många som menade
att de hade märkt av, när vi rusade upp i Stjärnrestaurangen i pausen. – Såg ni oss?!?! frågade jag uppspelt
alla jag mötte på väg till baren. Detta skulle ju självklart firas med ett glas bättre rosévin. Det visade sig att
jo, det hade folk faktiskt gjort.
Kapten Grogg, Karla och Concorden, som vi slog oss
ned hos, menade att man borde byta namn till ”Porn
Cam” efter vårt framträdande, men detta gjorde mig
egentligen bara ännu mer upplivad. Jag måste nog
säga – så här när man tänker efter – att folk vanligtvis
är väldigt försynta när de hamnar i bild så där. Och

#JAGÄRORANGE

Hur som helst hade min eufori på intet sätt gått över
när laget började droppa in i Stjärnrestaurangen efter
matchens slut. I vanlig ordning fick jag Valter Chrintz
nyduschade – icke handdukstorkade – hår i ansiktet,
men just denna kväll hade jag totalt överseende med
det. Mitt fokus låg på helt andra saker.
– Såg du när vi pussades? gastade jag till Jeppe Larsson när han långsamt kom insläntrandes. – Pussades”,
sa Jeppe med en fnysning – du fullkomligt åt ju upp
honom. Här någonstans blandar sig Leo Larsson i
samtalet och håller med Jeppe. Nu är stämningen på
topp – våra söta pojkar har trots allt vunnit sista hemmamatchen för året – och här kommer även Ljubo.
Han hävdar dock att han hade annat för sig än att titta
på när jag gjorde mitt stora framträdande, vilket jag
tycker är obegripligt, vi ägde ju redan matchen.
Hur som helst. Leo Larsson har nu eldat upp sig och
när vi undrar om inte spelarna också skulle kunna ställa
upp i Kiss Cam’en i väl valda ögonblick så säger han
”ja” omedelbart. Hans lagkamrat Adam Nyfjäll är
inte sen att haka på. Vi ser för oss hur Johan Jepsons
tradition, som nominerad till Årets Hetero på Gaygalan i Stockholm, tar ytterligare ett steg i rätt riktning.

Åsa Scharin
Handbollskännare och sportfanatiker

Foto: Bildbyrån, Hässleholm.
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FEM FAVORITER
Stad: London.
Dryck: Mjölk och rött vin.
Film: Jurassic Park (egentligen alla
filmerna på temat).
TV-serie: Rederiet
Fotbollslag: Där Zlatan spelar,
han är en favorit.

IF YOU CAN’T BEAT THEM, JOIN THEM!
Förvåningen var onekligen stor i handbolls-Sverige när det stod klart att 36-årige
Fredrik Petersen skulle lämna IFK Ystad för
spel i nordöstra Skåne. Han som hade vunnit såväl OS-silver som Champions League
och EHF-cupen var tydligen inte mätt utan
hade beslutat sig för att ge topphandbollen
en sista chans. Övergången överraskade
inte bara omgivningen utan även huvudpersonen själv som blev förvånad över vad
han kände när han förstod att IFK Kristianstad verkligen ville värva honom.
– När det kom på tal tog jag först inte frågan på allvar
men snabbt övergick det till ett enormt sug efter något
mer. Det blev uppenbart för mig själv att jag faktiskt
har mer att ge och att jag vill spela på en högre nivå en
sista gång. Ibland kan jag känna att jag lämnade Tyskland lite för tidigt och Kristianstad är det närmaste i
Sverige man kommer Tyskland sett till professionalitet,
publik och inramning.
– Jag ser dessutom fram emot att bli en ännu bättre
handbollsspelare under ”Ljubos” och Björns [Sätherström] ledning. Jag är också nyfiken på deras ledarskap och sätt att leda laget, det är nämligen saker jag
blivit allt mer intresserad av och något jag har användning för om jag blir tränare längre fram.
Du tänker dig alltså en framtid som handbollstränare?
– Absolut! Jag är väldigt intresserad av hur man bygger lag och blir framgångsrik i det. Jag har haft flera
duktiga – och en del inte lika bra – tränare och ledare
under mina år i handbollen och det hade varit kul att
dra nytta av all den erfarenheten.
Några förebilder?
– Jag måste nog säga Nikolaj Jacobsen. Han var tydlig med han var tränare och bestämde på planen men
utanför banan hade han en mänsklig och social sida
som jag uppskattade. Den balansgången är jättesvår
men han lyckades.

Vad ska du bidra med här i IFK Kristianstad?
– Jag har spelat handboll länge och på hög nivå och
ska försöka bidra med lugn och erfarenhet. Jag är dessutom bra på att spela enligt tränarens instruktioner
samtidigt som jag kan överraska och vara irrationell.
– Självklart ska jag även försöka dela med mig av mitt
kunnande till de andra och tar gärna en diskussion
med spelare och ledare om hur vi tillsammans kan bli
så bra som möjligt. Kan jag dessutom bidra till att någon annan lär sig något nytt och tar kliv som handbollsspelare är det jättekul!
Vad hade du för bild av IFK Kristianstad tidigare?
– Jag hade Ola Lindgren som tränare för landslaget
när jag spelade där och han hetsade oss alltid om hur
bra det är här. Han brukade till och med spela ”Brandgula hjärtan” på landslagssamlingarna, berättar Fredrik och flinar. Sedan har jag mött Kristianstad flera
gånger med HK Malmö och IFK Ystad och ser fram
emot att få spela med publiken i ryggen framöver.
På tal om HK Malmö. Hur sur var SM-finalförlusten
mot just IFK Kristianstad 2018? Ni förlorade ju med
uddamålet efter förlängning.
– Den var riktigt jobbig, inte minst eftersom jag gjorde
min sämsta match för säsongen just den dagen. Hade
jag varit bra den matchen hade nog Malmö vunnit
men så är det ibland. Sedan var det nog bättre för
svensk handboll att Kristianstad och inte Malmö fick
spela i Champions League, det är inget att hymla med.
”If you can’t beat them, join them”?
– Ja, lite så är det ju, säger Fredrik och ler. Jag har inget
SM-guld och det är faktiskt en stark drivkraft för mig
att knipa den medaljen. Det är flera som undrat varför
det är viktigt när man vunnit Champions League och
massa andra titlar men för mig är det något speciellt.
Vad ser du som dina bästa och sämsta sidor som
handbollsspelare?
– Det bästa är att jag alltid har haft en talang för att
träna. Jag var aldrig särskilt talangfull i spelet som
ung men älskade träningen och framför allt handbollsträningen. Jag har dessutom alltid uppskattat att lära

OM FEM FÖRE DETTA LAG
IFK Ystad: Moderklubben som har
format mig.
G.O.G: Min första proffsklubb där jag
fick spela med fantastiska spelare som
Mikkel Hansen, Niklas Landin, Lasse
Svan osv.
Hamburg SV: En storklubb som jag
vann Champions League med.
Füchse Berlin: En fantastisk stad och
klubb där jag vann tre titlar på tre år.
Svenska landslaget: Många upplevelser
och ett OS-silver i London 2012.

mig nya saker och att utvecklas och så är det ännu
idag. Till mina styrkor hör även mitt mod, jag vågar
att misslyckas och så har det alltid varit.
– Det sämsta är nog att jag inte var mer professionell som handbollsspelare när jag var yngre och att
jag tog vissa beslut som kanske inte var så mogna och
genomtänkta. Jag är emellertid inte typen som ångrar
mig utan står för vad jag gjort och hoppas att jag har
dragit lärdomar av allt som hänt; det har nämligen
format mig till den person jag är idag. Jag ser hellre
framåt och den inställningen har hjälpt mig både på
och utanför planen.
Vad gör du när du inte spelar eller tränar handboll?
– Jag har två barn – Hilding som är fyra år och Harry
som är åtta år – så långtråkigt blir det aldrig, berättar
han och skrattar. Annars är jag intresserad av matlagning – gärna italiensk och spanskt – och lägger gärna
mycket tid på det.
Avslutningsvis, hur ska vi uttala ditt namn? ”Fredrik
Petersen” som det stavas eller ”Fredrik Petersén”
med betoning på det sista ”e:et”?
– Haha! Det ska uttalas som det stavas: Petersen. Jag
har dansk bakgrund, berättar Fredrik och skrattar
ännu en gång.

Björn Melin
Frilansskribent
@bokstavstrogen

SPELARTRUPP 2019/2020

1

– 1990-10-16 – IFK Ystad HK –

6

– 1995-06-14 – IK Lågan –

14

– 1994-02-01 – Sannadal SK –

23

– 1991-01-22 – Århus Håndbold –

26

– 2000-04-26 – Åhus Handboll –

37

– 2001-04-03 – Näsby Handboll –
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– 1983-08-27 – IFK Ystad HK –

LEO LARSSON

PHILIP HENNINGSSON

VIKTOR HALLÉN

SIMON BIRKEFELDT

VALTER CHRINTZ

ZORAN BOZIC

FREDRIK PETERSEN

Foto: Kimme Persson, Studio 11

MV

4

– 1992-07-29 – Lysekils HK –

V9

13

– 1990-05-13 – FH Hafnarfjordur –

M9

21

– 1994-10-22 – Lidköpings HK –

TEITUR EINARSSON

H9

25

ANTON HALÉN

H6

35

– 2000-11-30 – Åhus Handboll –

V9

69

– 1989-07-29 –– Selka
Eskisehir –
–

MV

16

– 1983-09-30 – Sävehof IF–

V9

9

– 1998-12-05 – RK Celje –

V6

17

– 1992-02-26 – Lidingö SK –

H9

24

– 1998-09-23 – Selfoss –

H6

30

– 1990-11-28 – Sollefteå HK –

M9

39

– 2000-06-20 – IFK Kristianstad –

M9

A

RICHARD KAPPELIN

GREGOR OCVIRK

HELGE FREIMAN

WILLIAM BENGTSSON

B

LJUBOMIR VRANJES

ADAM NYFJÄLL

M6

ÓLAFUR GUÐMUNDSSON

V9

ALFRED EHN

V6

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

EVON MOHLIN

JIHED JABALLAH

M6

V9

M6

BJÖRN SÄTHERSTRÖM

STEFAN LJUNGLÖF

INGEMAR GANNBY

PATRICK SIGSJÖ

VICKIE PEOLIN

MARKUS WALDEN

JONAS CARLSTRÖM

JOHAN EKENGREN

– Materialförvaltare –

– Massör –

– Sjukgymnast –

– Kostrådgivare –

– Läkare –

– Fystränare –

– Idrottspsykolog –

ÄNTLIGEN. NU ÄR DEN HÄR!

IFK-SKJORTAN 2020
Designad av Cenino och Ekbergs tillsammans med IFK Kristianstad.
Skuren och uppsydd av Stenströms exklusivt för alla IFK-fans i Kristianstad.
Skjortan finns i storlekarna S/38-XXXL/48 i både Slim Line och Fitted Body.
Denna unika skjorta kostar 1.299 kr. Om du har en matchbiljett,

999:-

ett säsongskort eller Bladets Lustkort får du köpa den för endast 999 kr.

OR D PR IS
1.2 99 :-

@ceninodonnakristianstad

@ekbergsmanwomanhome

CENINO V. STORGATAN 24-26. EKBERGS MAN V. STORGATAN 41 LILLA TORG. MÅN–FRE 10–18. LÖR 10–16. SÖN 12–16.

SVERIGES HÄFTIGASTE HANDBOLLSKLUBB
fört med andra ligor och mästerskap och vad behöver
göras), hur hanterar vi de nya formaten på Champions League, Europa League etc etc. Här är alla klubbar
med och bidrar och gör styrelsens arbete mer konstruktivt. Eller rättare sagt vår VD Peter Genzel och
hans högra hand Elin Janssons arbete lite enklare.

Foto: Bildbyrån, Hässleholm.

VÄLKOMMEN TILL HANDBOLLSLIGAN!
Efter ett hemma EM i handboll som inte gick riktigt som man hade hoppats vad
gäller Sverige är det nu dags för andra halvan av säsongens Handbollsliga. Sverige blev
tillsammans med Danmark och Frankrike mästerskapets besvikelse medan de fyra semifinallagen tillsammans med Portugal var motsatsen. Spanien vann rättvist men utan
skadan på Magnus Röd tror jag Norge hade lekt hem EM-titeln. Arrangemangen blev
också fantastiska med en häftig inramning fredag-söndag på Tele 2 Arena. Dessutom var
det ett rent spel och bra domarinsatser (men det hänger kanske ihop?)!!
Under EM har Svenska Handbollsförbundet passat på
att samla representanter för handbolls-Sverige för att
diskutera handbollens framtidsfrågor.

Inom Handbollsligan hade vi både marknadsmöten och
medlemsmöte med samtliga klubbar den gångna helgen. Just nu ligger fokus på följande utvalda områden;

Vi arbetar med 6 fokusområden för handbollen;
Utveckla handbollsföreningen
Barn & Ungdom
Ett stärkt ledarskap
Handboll för alla hela livet
Elit & Landslag i världsklass
Internationella arrangemang och kommersiell tillväxt

#Viställerupp som är vår process för att utveckla vårt
och ligaklubbarnas arbete med sociala frågor. Detta
gör vi tillsammans med SHE ligan och det pågår nu
ett intensivt arbete ute i klubbarna. Vi hoppas att med
stöd från våra Partners kunna göra stor skillnad för
barn och ungdomar när det gäller Aktivering, Inkludering & Integration. Vi kommer bland annat att försöka
få ut projektet Hand the Ball på skolor och fritids på
så många platser vi orkar. Vi arbetar också med frågor som framtida spelformer (kan vi skapa en Svenska
Cupen i handboll??), hur ser vår produkt ut (typ varför har vi så många röda kort i Handbollsligan jäm-

Dessa områden skall utvecklas under ledorden; Jämställdhet&Mångfald, Tillväxt, Behålla, Världsklass och
Tillgänglighet. Det är ett mycket bra och ambitiöst
arbete som görs för att försvara handbollens position
inom idrotten.

Efter medlemsmötet avrundade jag (och Anna o
några till) helgen med att se 10 cc på Malmö Live.
En fantastisk konsert även om det var ett tag sedan
deras musik skrevs och låg på listorna. Eller som min
30-åriga dotter sa ” Vad är 10 cc ?” när vi skrev att vi
”var på 10 cc. Load up ”Rubber Bullets”!
Om EM var kul så har omstarten av Ligan har
varit allt annat än en lek eller bra för IFK Kristianstad som inte lyckades att hitta det flow man hade före
jul. Istället har det blivit 2 svidande förluster och den
åtråvärda topp-två placeringen glider lite iväg. Det är
många matcher kvar innan det är avgjort men omstarten kunde varit bättre. Desto viktigare blir decenniets
första hemmamatch mot rivalerna LUGI. Jag hoppas
vi får se urladdning i stället för ångest. LUGI har ett
ungt och talangfullt lag med flera intressanta spelare.
Lucas Pellas gjorde ett kort succé-inhopp i EM och har
nu också fått ett proffskontrakt i den franska toppklubben Montpellier där han blir klubbkompis den
något större Fredric ”Chewie” Pettersson till sommaren. Casper Käll är en av handbollens unga talanger
som kan trolla med en boll även om han väger lite lätt
än så länge.
Eftersom många undrade förra gången jag skrev om
jag slutat med vin kan detta dementeras och vill ni ha
ett bra och mycket prisvärt rött vin så pröva portugisiska Quinta dos Castellares från Douro. Det har
nummer 2030 och kostar 93 pengar.

Nikolas Larsson
Ordförande i Handbollsligan
och Svensk Elithandboll AB

G

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

3. Hugo Svensson

2. Nikola Stefanovic

4. Adam Nyfjell

3. Isak Persson

6. Philip Henningsson

4. Hampus Henningsson

Simon Sejr

9. Gregor Ocvirk

T R Ä N A R E:

T R Ä N A R E:

5. Philip Jonsson

13. Olafur Gudmundsson

Ljubomir Vranjes

Tomas Axnér

7. Niclas Paradis

A S S . T R Ä N A R E:

ASS. TRÄNARE

Björn Sätherström

Nemanja Milosevic

8. Markus Sjöbrink

17. Helge Freiman

M A T ER I A LFÖ R V A L T A R E:

LA G L ED A R E:

9. Karl Wallinius

21. Alfred Ehn

Stefan Ljunglöf

Carina Nilsson

10. Lucas Pellas

23. Simon Birkefeldt

SJUKGYMNAST:

MASSÖR:

Patrik Sigsjö

Peter Lantz

13. Adrian Hesslekrans

MASSÖR:

SJUKGYMNAST:

25. Ludvig Jurmala Åström

Ingemar Gannby

Tor Reimer

15. Albin Carlsson

26. Valter Chrintz

LÄ K A R E:

LÄ K A R E:

Markus Waldén

Ioannis Kostagiannis

19. Linus Eriksson-Lilja

FY S T R Ä N A R E:

M EN T A L C O A C H :

Jonas Carlström

Christian Nyhlén

14. Viktor Hallén

24. Teitur Einarsson

30. Anton Halen
35. Evon Mohlin
37. Zoran Bozic

Vickie Peolin

21. Theo Übelacker
22. Axel Andersson
24. Fredrik Olsson

M EN T A L C O A C H :

69. Jihed Jaballah

14. Casper Käll

23. Carl Möllerström

K O S T R Å D G I V A R E:

39. William Bengtsson

Mål Halvlek 1 Mål Halvlek 2

Johan Ekengren

25. Hugo Forsberg

83. Fredrik Petersen

DOMARE Rickard Canbro & Joakim Lindbratt

DELEGAT Mikael Thelander

FUNKTIONÄRER Julia Isberg & Lars Brorsson

18.20 UPPSNACK PÅ ENTRÉTORGET MED TEITUR EINARSSON

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

HK Malmö

20-30

Söndag 2019-09-29 17:30

Orlen Wisla Plock

IFK Kristianstad

36-29

IFK Ystad HK

25-24

IFK Kristianstad

28-26

2019-09-21

Onsdag 2019-10-02

19:00

IFK Kristianstad

Måndag 2019-10-07

19:00

Önnereds HK

Torsdag 2019-10-10

19:00

IFK Kristianstad

Kadetten Schaffhausen

24-24

Tisdag

2019-10-15

18:30

IFK Kristianstad

IFK Skövde HK

18-23

Lördag

2019-10-19

18:00

IFK Kristianstad

Chekhovskie medvedi

36-28

Onsdag 2019-10-30

19:00

IFK Kristianstad

IF Hallby

26-17

Lördag

2019-11-02

16:00

Chekhovskie medvedi

IFK Kristianstad

37-26

Tisdag

2019-11-05

19:00

Alingsås

IFK Kristianstad

29-28

Söndag 2019-11-10

15:10

GOG

IFK Kristianstad

37-37

Onsdag 2019-11-13

19:00

IFK Kristianstad

C.S. Dinamo Bucuresti

29-29

Söndag 2019-11-17

15:00

Redbergslid IK

IFK Kristianstad

22-39

Onsdag 2019-11-20

19:00

IFK Kristianstad

HK Varberg

31-23

Söndag 2019-11-24

19:00 Kadetten Schaffhausen

IFK Kristianstad

26-29

Onsdag 2019-11-27

19:00

IFK Kristianstad

Orlen Wisla Plock

24-20

Söndag 2019-12-01

14:15

Lugi HF

IFK Kristianstad

28-32

Onsdag 2019-12-04

19:00

IFK Kristianstad

IFK Ystad HK

25-20

Måndag 2019-12-09

19:00

HK Malmö

IFK Kristianstad

18-22

Torsdag 2019-12-12

19:00

IFK Kristianstad

OV Helsingborg HK

29-25

Måndag 2019-12-16

19:00

IFK Kristianstad

Ystads IF HF

31-27

Fredag

2019-12-20

19:30

Ystads IF HF

IFK Kristianstad

25-27

Torsdag 2019-12-26

16:00

OV Helsingborg

IFK Kristianstad

28-30

Torsdag 2020-01-30 19:00

HK Malmö

IFK Kristianstad

25-21

Lördag

2020-02-01 15:00

IFK Ystad

IFK Kristianstad

27-23

Onsdag 2020-02-05 19:00

IFK Kristianstad

Lugi HF

Tisdag

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

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 19:00

IFK Skövde HK

TABELL

IFK Kristianstad

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

Uppdaterad: 4 februari 2020

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

TABELL

SP

V

O

F

+/-

P

+/-

1.

HK Malmö

23

18

1

4

645 - 551

37

94

2.

Alingsås HK

23

18

1

4

664 - 572

37

92

3.

IFK Kristianstad

21

15

0

6

569 - 514

30

55

4.

IFK Skövde HK

23

14

2

7

628 - 577

30

51

5.

Ystads IF HF

23

14

0

9

667 - 595

28

72

6.

Lugi HF

23

13

1

9

626 - 602

27

24

7.

IFK Ystad HK

23

13

0

10

593 - 570

26

23

8.

IK Sävehof

22

10

5

7

592 - 585

25

7

9.

Redbergslids IK

23

10

4

9

619 - 639

24

-20

10.

IF Hallby HK

23

7

1

15

599 - 658

15

-59

11.

Önnereds HK

23

6

0

17

587 - 657

12

-70

12.

Eskilstuna Guif IF

22

4

3

15

571 - 647

11

-76

13.

OV Helsingborg HK

23

5

0

18

598 - 665

10

-67

14.

HK Varberg

23

3

0

20

536 - 662

6

-126

Stolt sponsor till handbollen i Skåne
& Svenska handbollslandslagen.
Som kund i Sparbanken Skåne är du med och utvecklar samhället,
förverkligar idéer och hjälper människor att växa. Genom att låta
delar av vårt överskott gå tillbaka till idrott, kultur, utbildning
och näringsliv bidrar vi till att skapa framtidstro där du bor.
Välkommen till Sparbanken Skåne.

#JAGÄRORANGE

VI HÅLLER PÅ IFK

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

Det är vi som digitaliserar Kristianstad.

atea.se/kristianstad

#JAGÄRORANGE

06-10

VÄLKOMME
NÄR DU VA N
KNAT

IFK KRISTIANSTAD – GYMNASTIKSEKTIONEN
Det har inte alltid bara varit handboll som
utövas i IFK Kristianstad. Gymnastik var med
redan från starten 1899 och grundaren Adolf Johnsson var själv gymnast. I klubbens
första styrelseprotokoll beslutades det om
inköp av två hartslådor. Harts användes
till gymnastikskorna för att undvika olyckshändelser genom att halka. Träning skedde i Läroverkets gymnastiksal och även på
skolgården. Det tog femton år innan även
kvinnor fick vara aktiva medlemmar i IFK
1914. Gymnastik var en underavdelning till
friidrottssektionen fram tills 1945, då gymnastik blev en egen sektion.
Man ska aldrig kolla upp en bra historia! Enligt jubileumsboken IFK Kristianstad 100 år är Oswald Holmberg klubbens första olympier. Han var militär på A3,
Wendes Artilleriregemente, där han sedermera blev major. Han sadlade sedan om och blev gymnastikdirektör.
1906 deltog han i extraspelen i Aten (räknas inte längre
som ett officiellt OS) där gymnastik var en uppvisningsgren, men fem av gymnasterna däribland Oswald fick
hoppa in Sveriges dragkampslag som vann brons. 1908
i London och 1912 i Stockholm (Solskensolympiaden)
vann Oswald OS-guld i truppgymnastik. Olympier
nummer två och tre enligt IFK-boken är Albert Andersson respektive Gunnar Pettersson. Albert tävlade i OS
1920 i Antwerpen och tog OS-guld i truppgymnastik.
Han bytte sedan till fridrott och tävlade i OS 1928 i
Amsterdam i tiokamp och 110 meter häck, och vann
också SM-guld 1928 på 110 meter häck. Gunnar deltog enligt IFKs jubileumsbok i Berlin-OS 1936.

Dessa uppgifter stämmer inte med de officiella från
SOK, Sveriges Olympiska kommitté, som anger Stockholms GK som klubb för både Oswald och Albert
(Fredrikshofs IF vad gäller Alberts friidrott) och saknar
helt uppgifter om Gunnar. Så frågan ställdes till SOK
vad som är korrekt och svaret kom med vändande
e-post från deras historiske redaktör Carl-Johan Johansson. Oswald och Albert var inte aktiva i IFK under
sina olympiska spel. Oswald läste och arbetade på GCI
i Stockholm (nuvarande GIH, Gymnastik och Idrottshögskolan) under dessa år. Truppgymnastik var bara
uppvisningsgren 1936. Så det är endast inom handbollen som IFK Kristianstad haft OS-deltagare (Thomas
Persson och Sten Olsson i München 1972 samt Albin
Lagergren och Jerry Tollbring i Rio 2016). Däremot
har ett femtontal personer deltagit i OS för andra kristianstadföreningar, bland annat tog Bengt Bengtsson
(KFUM:s IF och bror till Frans G. Bengtsson) OS-guld
1920 i gymnastik. Bengt var militär på A3 och skrev
böckerna Vad var och en måste veta om bombanfall
och Bombanfall och bombverkan. Frans G. skrev Röde
Orm (utsedd till århundradets tredje mest betydelsefulla svenska bok).
Storhetstiden för IFK Kristianstads gymnaster var
1920-1950. I mitten av seklet övergavs den lingska stilen till förmån för rörelser med olika redskap, en trend
som kom ute i Europa. Istället gled IFKs gymnastiksektion över till mer att handla om motionsgymnastik.
Den som framför alla andra personifierade gymnastiken i IFK är Margit Sjöholm-Persson, där hon var deltog från 1920-talet ända in på 1990-talet! 1982 utsågs
hon till årets idrottsledare i Kristianstad. Hon fick även
Lingmedaljen, Kristianstad kommuns kulturpris samt
Riksidrottsförbundets högsta utmärkelse, förtjänst-

tecknet i guld, utdelat av Prins Bertil 1990. Margit
tävlade också framgångsrikt för klubben i friidrott
under 1920- och 1930-talet och satte svenskt rekord i
slungboll. Hon vurmade för handikappidrott och pensionärsmotion och hade även ett finger med inom fotbollen och handbollen i föreningen.
1999 lämnade gymnastiken IFK Kristianstad och föreningen C4-gymnasterna startades. Där utövas rytmisk
gymnastik. Det är en OS-gren där gymnasten använder
redskap (boll, tunnband, rep, band och käglor) och
utför rörelser till musik.
Underlag till texterna i IFK Play hämtas ofta från jubileumsböckerna om IFK Kristianstad 100 år respektive
115 år. Dessa finns att köpa i IFK-shopen.

Daniel Sirensjö
Brandgul
@sirensjo

SVERIGES HÄFTIGASTE HANDBOLLSKLUBB
HUVUDPARTNERS 2019/2020
DIAMANTKAMRATER

GULDKAMRATER

SILVERKAMRATER

IFK + MAXI = SANT #stoltsponsor

M
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BLADET DIREKT I
MOBILEN!
blad till mobilen?
Visste du att du enkelt kan ladda ner ditt reklam
esan, lunchrasten eller
bussr
under
Bläddra bland smakfulla erbjudanden
att det är ett smidigare
m
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vår
a
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nu!
t
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ner
tanka
steg i rätt riktning och

Så här tankar du ner
vårt reklamblad:
Surfa in på maxikristianstad.se

Klicka på veckans reklamblad

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

Lägg till på hemskärmen

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

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

öppet alla dagar 07-22

