DETTA ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN IFK KRISTIANSTAD

Produktion: Infab Kommunikation. Omslagsfoto: Kimme Persson, Studio 11 – Infab Kommunikation.
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DAGS ATT VÄNDA TRENDEN
November är snart slut och vi går in i den
upplysta mysiga månaden med glögg,
julskinka och tomtar. För våra handbollsspelare handlar det om att hitta tillbaka
i rytmen igen och att börja vinna matcher.
De två senaste i ligan har vi inte gjort någon
bra figur. Förluster mot såväl Sävehof som
Alingsås skrämmer inte direkt någon. Båda
dessa lag är såklart kompetenta men vi har
högre krav på oss själva än så. Därför är
kvällens match extra viktig. Vi har något att
gottgöra både oss själva och alla våra supportrar. Det är dags att vända trenden och
hitta tillbaka till våra styrkor.
Däremot är det ju fantastiskt att vi lyckas prestera på
ett annat plan internationellt. Vinsten mot Montpellier senast var en liten upprättelse och gör att vi absolut är med i racet om den 6:e och sista platsen för en
1/8 delsfinal. Men! Vi har fortfarande långt dit.
Hammarby inledde året med att vinna mot uppstickaren Skövde i en euforisk ”Jerkahallen”. Efter det har de haft svårare
att få resultaten med sig,
men laget är har

en skön mix av ungt och gammalt. Spelande tränaren
Patrik Fahlgren tillhör de rutinerade och är en härlig plyamaker med öga för både mål och sina medspelare. På den unga sidan ha de framförallt trion
Adam Blanche, Adam Norman och Fabian Norsten
som definitivt ligger i kategorin talanger som redan
tagit för sig. Hammarby är ett klassiskt lag som
varit med i Handbollsligan i många år och som vi haft

“VI HAR NÅGOT ATT GOTTGÖRA
BÅDE OSS SJÄLVA OCH ALLA
VÅRA SUPPORTRAR.”
våra duster med. Många kommer säkert ihåg de täta
kvartsfinalserierna från både 2014 och 2015 som var
otroligt jämna och spännande.
Den här tiden på året sätter spekulationerna igång
om vem som ska gå och vem som ska komma till
IFK till nästa säsong. Jag väljer att inte kommentera
det med mer än att vi kommer att tappa ett par spelare och få in ett par nya. Vi har pratat mycket om att
försöka få kontinuitet och behålla spelarna längre tid
hos oss vilket ju hade påverkat samspelet på ett positivt sätt. Samtidigt är det ingen

hemlighet att vi varje säsong vill få in ett par nya för
att få in dels ny kompetens, dels ny energi. För er alla
som följer IFK är det nog lite kul att stifta nya bekantskaper också…
Om tittar neråt i leden så har IF Kristianstad så här
långt gjort en mycket bra säsong. Uffe Larssons killar
krigar på i div 1 och ligger för närvarande i mitten av
tabellen men bara två poäng bakom topp 3. Det är ett
talangfullt gäng där vi säkert kommer att få se mer av
en hel del spelare. Ingen nämnd, ingen glömd.
På damsidan leder IFK Kristianstad div 2 en poäng
före H43 Lund och på lördag är det tidig seriefinal. Mattias Johansson har byggt upp en väldigt fin
organisation på kort tid och det skulle inte förvåna
någon om de redan denna säsongen tar klivet upp i
div 1, som är målsättningen styrelsen har satt upp.

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

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

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!

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:

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”

MATCHVÄRD

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.

MATCHBOLL

PASSA PÅ!
1000 kronor rabatt på valfria
progressiva glasögon och gratis
synundersökning, värde 400 kr.

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

Wallgårds

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

Uppge koden ”smartmatch”
i kassan och få din rabatt.

Gäller hos Smarteyes Kristianstad t o m 6/12.
Läs mer och boka på 0775-70 71 00 eller smarteyes.se/boka

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

Wallgardsfarg

#JAGÄRORANGE

NY PARKERING!

DETTA HÄNDER PÅ TORSDAG

Det finns en ny parkering vid Basic Gym
där det går bra att parkera. Denna ligger
ca 300-400m från Kristianstad Arena.

UPPSNACK 18.20
PATRIC NILSSON

OBS! Parkera INTE på ICA Maxis parkering.

Kristianstadsbladets sportchef
Konferencier Hans Banke

Uppsnacket presenteras i samarbete

Sveriges häftigaste handbollsklubb

Sveriges häftigaste handbollsklubb

IFK’S PUBLIKPARTNER INFAB PRESENTERAR VIMMELBILDER
Foto: Kimme Persson & Amanda Sigfridsson, Studio 11.

fb.com/ifkkristianstad

ifk1899

@ifkkristianstad

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM

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

Industrigatan 41, 044-126070. Citybudet.se

ifkkristianstad

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

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

HANDBOLLENS HUVUDSPONSOR

Foto: Bildbyrån, Hässleholm.

30

ANTON HALÉN

H6

FEM FAVORITER

NYFIKEN PÅ ANTON HALÉN
Det var kallt vid borden utanför restaurangen i Kristianstad Arena men medan jag
satt med tjock tröja och halsduk hade klubbens nye högersexa Anton Halén bara en
tunn t-shirt på överkroppen. Jag frågade
honom om han inte frös men han konstaterade med ett skratt att är man uppvuxen i
Norrland är man van vid kyla.
Uppväxten skedde närmare bestämt i ångermanländska
Sollefteå där han började med handboll vid 10 års
ålder. I tonåren hade intresset för sporten blivit så stort
att han flyttade de 105 milen till Halmstad för att gå
på handbollsgymnasium där. Väl i Halmstad blev
Drott hans klubb, först som junior och senare som
senior då han bland annat var med och vann SM-guld
2013. Totalt blev det sju säsonger i Drott innan han
blev proffs i Göppingen i södra Tyskland samma år.
– Jag hade faktiskt lite kontakt med IFK Kristianstad
redan då men ville till Tyskland som alltid har varit
en dröm att spela i. Kiel var favoritklubben när jag
var liten och det är lite kul att vi nu bor grannar med
Kiel-ikonen Marcus Ahlms föräldrar här i Kristianstad.
Att det blev IFK Kristianstad är han tacksam för. Hans
sista år i Göppingen blev nämligen helt förstörd av
skada och han menar att det här finns förutsättningar
att hitta tillbaka till den nivå han låg på innan skadan,
då han bland annat nosade på en landslagsplats.
– Dessutom är Kristianstad en stad som både jag och
min fru trivs väldigt bra i. Den är lagom stor, är mysig
och det är inte långt till havet vilket vi uppskattar.
Vi fick dessutom vårt andra barn i förra veckan och
då är det extra skönt att vara hemma i den svenska
tryggheten.
Vad är skillnaden mellan att vara heltidsproffs i
Sverige jämfört med i Tyskland?
– Den stora skillnaden är nog att det är mer LAG här
jämfört med i Tyskland. Där är ju pengarna större och
det gör att många fokuserar på sig själva och sin egen
prestation i första hand. En annan sak jag uppskattar
med IFK Kristianstad är att man verkligen är mån om
att varje spelare trivs och mår bra. I Göppingen fick
man klara sig själv och vara nöjd med att man fick lön
och det var nog inget unikt för den klubben.
¬På vilket sätt blir ni i praktiken bättre omhändertagna här menar du?
– I arenan har vi egentligen allting uppdukat. Vi
äter gemensam lunch i restaurangen, vi har ett eget

omklädningsrum där alla våra grejor finns och vi
behöver inte ens tvätta våra egna träningskläder. Så
var det verkligen inte i Göppingen, berättar Anton och
skrattar.

Film: Just nu den senaste ”Avengers”filmen.
Musik: Jag gillar lugn musik, exempelvis
med Sia.
Mat. Tacos
Dryck: Öl, har ju bott fyra år i Tyskland
(skrattar)
Vilken idrott om inte handboll: Fotboll

OM FEM I LAGET

Det låter inte särskilt glamoröst?
– Det var det inte heller. Jag tror faktiskt att det är
så i de flesta mindre klubbar i Tyskland även om det
nog är en högre professionell nivå i klubbar som exempelvis Kiel och Flensburg. IFK Kristianstad är även
med internationella mått mätt en väldigt modern och
professionell klubb.

Emil Hansson: En härlig skåning som nog
är den mest ”vuxna” 21-åringen i världen.

Hur ser du på din säsong hittills?
– Min prestation har varit okej och det har egentligen
gått bättre än jag vågade hoppas på. Jag har satt upp
lite delmål med tanke på att jag nyss kommit tillbaka
efter en lång skada där det har varit viktigt att ta
steg för steg och inte rusa fram. Men jag kan betydligt bättre och det ska jag visa mer och mer ju längre
säsongen lider.

Viktor Hallén: Otroligt dålig förlorare!
Ser svart om han förlorar i schack mot sin
mormor. Kommer också bli otroligt bra
om han får hålla sig frisk.

Har du gjort någon slags individuell plan med
konkreta delmål?
– Nej, jag har inte satt något på pränt men har pratat
en del mer vår mentala coach Johan Ekengren som
jag känner sedan min tid i Halmstad. Nu förstår jag
betydligt bättre vad han pratade om när jag var 19 år
gammal, då ville man bara köra och såg inte hur saker
och ting hänger ihop.
– Jag spelar mycket på känsla, framför allt i försvaret,
och har man som jag varit borta från spel länge påverkas det. Men IFK Kristianstad är en väldigt bra klubb
att hitta tillbaka i, vi möter ju både de allra bästa i
Champions League men också en del ”lättare” motstånd i Handbollsligan.
Vad är det jobbigast med att spela här då?
– Det jobbigaste – vilket samtidigt är det roligaste
– är att spela så många matcher som vi gör. Det är
onekligen krävande att långa perioder spela match i
Champions League ena dagen och sedan hinna ladda
om mentalt för match i Handbollsligan ett par dagar
senare. Vi är ju bara människor.
Hur påverkar det att ni är tre spelare på din position?
– För mig – med tanke på min skadebakgrund och att
jag nyss fått barn igen – är det bra att jag inte måste
spela hela tiden och känna krav på att prestera på
topp 60 minuter varje match. Både Johannes [Larsson] och Valter [Chrintz] är väldigt bra och det måste
vara unikt att en svensk klubb har tre så pass duktiga
spelare på samma position.

Valter Chrintz: En förvirrad påläggskalv
som kommer att bli otroligt bra!
Johannes Larsson: Haha, han finns det
mycket att säga om! Riggar allting till sin
fördel till exempel.

Olafur Gudmundsson: Man tror ju att
islänningar ska vara tuffa men svenskt
kaffe klarar hans mage inte av (skrattar).

– När jag var yngre ville jag spela hela tiden och blev
tjurig om det inte blev så. Men när man blir äldre ser
man helheten på ett annat sätt och inser att man –
både för sin egen och för lagets skull – mår bra av att
vila emellanåt.
Du är 28 år gammal med meriter från bland annat
Tyskland och landslaget och har kanske en del råd
att ge de yngre i laget?
– Att vara en av de äldre och mer erfarna spelarna i ett
lag är faktisk nytt för mig. I Drott tillhörde jag alltid
de yngre vilket jag faktiskt också gjorde i Tyskland
där snittåldern på spelarna är högre. Men jag försöker bidra med lugn och ger exempelvis Valter en del
tips, framför allt om det defensiva spelet eftersom han
offensivt redan är otroligt bra. Jag försöker vara ett
stöd och kommer ihåg hur jag själv uppskattade när
de äldre spelarna gav mig tips i såväl Drott som i Göppingen.
Hur går det med skånskan förresten?
– Haha, Emil Hansson försöker lära mig men helt lätt
att förstå allt är det inte. I maj har jag kanske lärt mig
tillräckligt för att säga något offentligt på skånska,
säger Anton Hallén och skrattar gott.

Björn Melin
Frilansskribent
@bokstavstrogen

SPELARTRUPP 2018-2019

1

– 1990-10-16 – IFK Ystad HK –

4

– 1992-07-29 – Lysekils HK –

9

LEO LARSSON

ADAM NYFJÄLL

STIG-TORE MOEN NILSEN
– 1994-08-09 – SIK Skjervoy –

13

– 1990-05-13 – FH Hafnarfjordur –

20

– 1998-06-05 – IFK Kristianstad –

25

8

ÓLAFUR GUÐMUNDSSON

ANTON PERSSON

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

KRUTIS
– 2013-11-16 – IFK Kristianstad –

MV

16

M6

5

H9

10

– 1995-07-21 – CH. Palautordera –

V9

14

– 1994-02-01 – Sannadal SK –

V6

21

– 1994-10-22 – Lidköpings HK –

M6

26

– 2000-04-26 – Åhus Handboll –

M

A

RICHARD KAPPELIN
– 1983-09-30 – Sävehof IF–

ARNAR FREYR ARNARSSON
– 1996-03-14 – Fram –

MARC CAÑELLAS

VIKTOR HALLÉN

ALFRED EHN

VALTER CHRINTZ

Foto: Kimme Persson, Studio 11
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– 1991-08-09 – IFK Kristianstad –

V6

17

– 1992-02-26 – Lidingö SK –

V6
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OLA LINDGREN

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.

#JAGÄRORANGE

SUPPORTERSHOPEN

– Exklusiv –
JA
IFKS JULTRÖ

499:- Begränsat antal
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LAGUPPSTÄLLNINGAR
Nr.

Spelare

Mål Halvlek 1

Mål Halvlek 2

IFK KRISTIANSTAD

HAMMARBY IF HF

Nr.

Spelare

1. Leo Larsson

1.

12. Gustav Banke

16. Anton Hellberg

16. Richard Kappelin

2. Rickard Lönn

2. Emil Hansson

3. Kevin Johansson Eggan

3. Hugo Svensson

4. Adam Norman

4. Adam Nyfjell

5. Andreas Halvarsson

5. Arnar Arnarsson

6. Adam Blanche

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

Fabian Norsten

7. Patrik Fahlgren

T R Ä N A R E:

T R Ä N A R E:

Ola Lindgren

Erik Larholm

A S S . T R Ä N A R E:

M A T ER I A LFÖ R V A L T A R E:

Lasse Olsson

Lasse Bjerén

10. Viktor Bergklint

M A T ER I A LFÖ R V A L T A R E:

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

11. Martin Dolk

Stefan Ljunglöf

Fredrik Rugstad

SJUKGYMNAST:

S J U K G Y M N A S T ER :

Patrik Sigsjö

Anne Hopfgarten
Petra Ek

MASSÖR:

8. Tobias Rosengren

13. Gunnar Pettersson
14. Simon Hjortenbo
15. Johan Nilsson

20. Anton Persson

Ingemar Gannby

17. Ludvig Lindeberg

21. Alfred Ehn

LÄ K A R E:

21. Anders Wik-Rydberg

Markus Waldén

24. Teitur Einarsson

FY S T R Ä N A R E:

22. Viktor Ahlstrand

25. Ludvig Jurmala Åström

Jonas Carlström

23. Erik Borgenhäll

26. Valter Chrintz

K O S T R Å D G I V A R E:

30. Anton Halen
35. Evon Mohlin

DOMARE

Rickard Canbro & Jasmin Kliko

Vickie Peolin

Mål Halvlek 1 Mål Halvlek 2

Topias Laine

M EN T A L C O A C H :

Johan Ekengren

DELEGAT Mikael Thelander

#JAGÄRORANGE

Driver du ett företag
som vill växa och
utvecklas?
Våra rådgivare stöttar dig på
tillväxtresan med insiktsfulla
råd, relevanta beslutsunderlag
och smarta verktyg.
Vill du veta mer? Kontakta
ditt närmaste Grant Thorntonkontor på grantthornton.se

FUNKTIONÄRER Lars Brorsson & Rolf Martinsson

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

Torsdag 2018-12-06

19:00

HIF Karlskrona

IFK Kristianstad

Lördag

2018-12-08

16:00

IFK Kristianstad

Redbergslid IK

Torsdag 2018-12-13

19:00

Eskilstuna GUIF IF

IFK Kristianstad

Söndag

2018-12-16

16:00

IFK Ystad HK

IFK Kristianstad

Onsdag

2018-12-19

19:00

IFK Kristianstad

Fredag

2018-12-21

19:00

Lugi HF

Onsdag

2018-12-26

16:00

IFK Kristianstad

Fredag

2018-12-28

19:00

IFK Ystad HK

Torsdag 2019-01-31

19:00

IFK Kristianstad

Eskilstuna Guif IF

Måndag

2019-02-04 19:00

Redbergslid IK

IFK Kristianstad

Onsdag

2019-02-06 19:00

IFK Kristianstad

HIF Karlskrona

Onsdag

2019-02-13

19:00

Hammarby IF HF

IFK Kristianstad

Onsdag

2019-02-20 19:00

IFK Kristianstad

Alingsås HK

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

BLI NYHETSCHEF PÅ KÖPET.

” 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

SB
STAD LADET
N
A

I

Önnereds HK

ÖR

URFPAKET

IFK Kristianstad

SS

2018-09-05 19:00

F

Onsdag

KÖP KRIST

HANDBOLLSLIGAN 2018–2019 – Grundserien

S TA

MÅNADE

N

IFK Ystad HK
Läs mer på

IFK Kristianstad

min.kristianstadsbladet.se

Lugi HF
IFK Kristianstad

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: 27 november 2018
TABELL

SP

V

O

F

+/-

P

+/-

1.

IFK Kristianstad

12

9

0

3

323 - 293

18

30

2.

HK Malmö

12

9

0

3

325 - 304

18

21

3.

Alingsås HK

13

8

1

4

362 - 324

17

38

4.

IFK Skövde HK

13

8

1

4

381 - 349

17

32

5.

Ystads IF HF

13

7

3

3

355 - 340

17

15

6.

Lugi HF

13

7

2

4

343 - 312

16

31

7.

Redbergslids IK

13

7

2

4

359 - 337

16

22

8.

IK Sävehof

13

6

2

5

360 - 361

14

-1

9.

IFK Ystad HK

12

5

2

5

323 - 311

12

12

10.

Eskilstuna Guif IF

13

4

1

8

321 - 349

9

-28

11.

HIF Karlskrona

12

4

0

8

301 - 330

8

-29

12.

Önnereds HK

13

3

2

8

342 - 392

8

-50

13.

Hammarby IF HF

13

3

0

10

329 - 361

6

-32

14.

AIK

13

1

0

12

295 - 356

2

-61

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
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Foto: Kimme Persson, Studio 11.

EN NY DIMENSION AV RÄKMACKAN
Just nu går det en fruktansvärt bra brittisk serie på Netflix som heter Bodyguard.
När Fabrikören och jag, med håret på ända
och gåshud på armarna, stängde av tv:n i
söndags kväll vid 23-tiden, konstaterade vi
nöjt att det var länge sedan vi hade upplevt
tempo och spänning av denna kaliber.
Vår förnöjsamhet höll i sig ända till morgonen därpå
när exalterade sportjournalister i Kristianstadsbladet
beskrev IFK’s makalösa seger mot Montpellier. I en
match vi totalt hade missat. Och vi som tyckte att polisen och livvakten David Budd var helgrym. Jämför
honom med Valter Chrintz, säger jag bara…
På tal om Montpellier så lyckades vi ju även missa när
IFK mötte dem hemma häromsistens. Men den gången
hade vi i alla fall lånat ut våra biljetter till Viktor –
nyligen nedflyttad till Kristianstad från Växjö – och
hans flickvän. Ingen av dem hade varit i Arenan tidigare och de var fulla av förväntan. Flickvännen hade
aldrig ens sett någon handbollsmatch, faktiskt.
Att stämningen skulle vara fantastisk hade Viktor
dock koll på. Det hade flera av hans kompisar berättat
om. Men att det skulle vara SÅ bra som det visade sig

vara kom ändå som en chock för dem båda två. Viktor, som har sett massor av handbollsmatcher tidigare,
trodde knappt sina ögon. – Det började så fort vi kom
dit, förklarar han. Vi var rätt tidiga och gick för att
köpa ett par öl. Alla var så himla glada, hälsade och
pratade fast ingen kände oss.
Och hur funkade det att beställa? – Hur bra som helst
och ingen kö, vi fick våra öl i princip innan vi ens
hade bett om dem, säger Viktor och skrattar, aningen
förvånad dessutom. Men vänta nu, tänker jag, hur
lyckades de med det, egentligen? Efter några försiktiga
följdfrågor får jag klart för mig att dessa förtjusande
ungdomar glatt hade ställt siktet direkt mot Stjärnrestaurangen och elegant baxat sig in där. De gled helt
enkelt in på den berömda ”räkmackan”.
– Det var helt perfekt, fortsätter Viktor förtjust, vi
hade ju egentligen inte ens behövt gå ut på läktaren
när matchen började. För man ser faktiskt nästan lika
bra i baren, kom vi på. Jag gör en stillsam notering
om att vi måste erbjuda dem våra biljetter igen nästa
gång vi inte kan gå. De här två har ju helt klart fattat
hur lätt det kan vara att se på handboll. Precis det som
hela min ”kampanj” har gått ut på ända sedan jag
började skriva dessa krönikor…

Eftersom Viktor själv har spelat ishockey vill jag gärna
höra vad han tycker är den största skillnaden mellan
de två sporterna. – Handboll är verkligen glädjens
sport, konstaterar Viktor. Det är liksom bara kärlek
och aldrig något bråk mellan de olika lagens supportrar. Till skillnad mot både fotboll och hockey. Och er
arena, fortsätter han i samma andetag, det är tamigsjutton helt otroligt! Det är ju lika bra tryck här som
i de absolut största handbollsarenorna nere på kontinenten. Vet ni om det?
Så klart att man blir jättestolt över att höra detta.
Särskilt eftersom Växjö också har en jättefin arena,
tänker jag. Hur står sig Kristianstads Arena i en jämförelse med Vida Arena, kan man undra? Nu har
Viktor uppenbarligen fattat vart jag vill komma med
alla mina frågor och svarar snabbt och klockrent: –
Det tar mycket längre tid att ta sig till en bar i Vida
Arena. Mycket längre tid.
Välkommen till Kristianstad, Viktor! Du kommer att
stortrivas!

Åsa Scharin
Handbollskännare och sportfanatiker

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

1500 m
U

2

TSTÄLLNING
VVS & BAD

För privatpersoner och företag

HUVUDPARTNERS 2018-2019
DIAMANTKAMRATER

GULDKAMRATER

SILVERKAMRATER

#JAGÄRORANGE

SERIESEGER I ALL ÄRA, MEN DET FINNS NÅGOT
SOM SMÄLLER BETYDLIGT HÖGRE: SM-GULD!

Sedan 1932 har det varje år korats en svensk mästare
i herrhandboll. Totalt 87 SM-guld fördelade på 20
klubbar. Flest har Redbergslids IK med 20 SM-guld,
och därför har de likt Malmö FF två stjärnor över
klubbmärket. Tvåa är HK Drott med elva guld (det
senaste minns vi allt för väl). Trea är IFK Kristianstad
med åtta SM-guld. Vi har passerat tre klassiska lag
som alla stannat på sju SM-guld: Majornas IK, SoIK
Hellas och IK Heim

Svenska mästare i handboll har utsetts på olika
sätt under å rens lopp:
1932-1952: Svenska mästerskapet (en cup helt

utanför seriesystemet)
1953-1967: Allsvenskan (genom serieseger)
1968-1990: Allsvenskan (genom SM-slutspel
efter avslutad serie)
1991-2016, Elitserien (genom SM-slutspel efter
avslutad serie)
2017-2018, Handbollsligan (genom SM-slutspel
efter avslutad serie)
IFK Kristianstad är den enda klubb som har vunnit SM-guld i alla fyra, dvs. Svenska mästerskapet,
Allsvenskan, Elitserien och Handbollsligan.

Foto: Bildbyrån, Hässleholm.

Guldhattar (eller guldhjälmar) på, spruta
champagne, slänga in tränaren i duschen
och skråla ”SM-guld!, SM-guld!, SM-guld!”
(alltid samma melodi). Att efter en lång
säsong få samlas i en gemensam eufori är
ju något alla spelare, ledare och supportrar
drömmer om. Ett SM-guld skrivs för alltid in
i historieböckerna.

I BACKSPEGELN

1941 Klubbens första historiska SM-guld kommer
efter vinst i SM-finalen mot IFK Uppsala med klara 17-8. Av bara farten vinner IFK också SM-guld i
utomhushandboll.

1948 SM-finalen mot Redbergslids IK går till förlängning, och när det händer så vinner alltid IFK. Matchen
slutar 8-7, målsnålt så det förslår.

1952 Återigen vinst efter förlängning, denna gång mot
AIK med 16-15. Revansch för den snöpliga uddamålsförlusten (11-12) mot just AIK i finalen året innan.
1953 Serieseger i Allsvenskan på 27 poäng, 4 före Redbergslids IK och Örebro SK, ger klubbens fjärde SMguld, och en lång väntan på nästa guld inleds. En väntan och längtan som kommer att vara i 62 år.
2015 Efter finalförlusterna 2012 och 2013, och den
missade finalen 2014, blir det äntligen ett nytt SMguld! Kapten Johan Jepson visar, i matchens första
hemspring, var det brandgula skåpet ska stå. Markus
Olsson visar vägen med elva mål i sin avskedsmatch.
En jämn förstahalvlek slutar 14-14, men i andra halvlek blir det underläge 15-18. Sex raka IFK-mål vänder
matchen till 21-18, och den slutar 28-25.
2016 Den första halvleken är antagligen den bästa ett
lag presterat i en SM-final. 18-6 i paus mot Alingsås
HK, och det var närmare till 20-6 än 18-8. Slutresultat
27-18.

den till blott tre mål. Jerry Tollbring styr upp sin avskedsmatch och gör IFKs fem sista mål (tio totalt) och
matchen slutar 31-25.

2018 Nytt finalmotstånd i form av HK Malmö med
förre IFK-målvakten Dan Beutler i mål. Det enda hotet
mot fjärde raka är just en Beutler som tokstänger målet. Så sker också, men vad som i vanliga fall ger vinst
räcker här bara till att hålla kvar Malmö fram till en
förlängning där IFK vinner med 23-22 (11-8 i paus,
20-20 efter 60 minuter).

2017 IFK tar kommandot direkt mot Alingsås HK med
en 4-0-ledning, och det tar nästan nio minuter innan
Alingsås spräcker nollan. IFK har en stabil sjumålsledning i paus (18-11), men i andra halvlek krymper

Daniel Sirensjö
Statistikintresserad IFK-supporter
@sirensjo

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

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!

Vi hjälper dig teckna elavtal snabbt och enkelt!

www.c4energi.se

se;

Resenkeltmedvåraap par

#JAGÄRORANGE

M E D VÄN N E R

VINN
10.000 KR
LYSSNA 07:00

Skånetrafiken

IFK + MAXI=SANT
Energiboosta med orange vitaminer!
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KRISTIANSTAD

APELSINER I NÄT
Ica. 1 kg. Klass 1. Spanien/Grekland.

VECKA 48 Erbjudandet i annonsen gäller t o m 2/12 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

