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SLUTSPELSDAGS
Äntligen dags för slutspel och lite tokigheter som här den typen av matcher till.
Vi har fram till idag klarat av 46 tävlingsmatcher sedan 5 september vilket betyder
1,6 matcher per vecka i snitt. Men då har vi
räknat med VM-pausen på 4 veckor i januari,
så egentligen är vi snarare uppe i ca 2
matcher per vecka.
Till detta ska det läggas 5–6 träningar och ca 30 dagar
på resande fot i samband med både liga- och Champions
League matcher så förstår alla att det inte alltid är en
glamourös tillvaro våra spelare har. Det är inte så att
de är gnälliga, för det är en livsstil och en dröm att
få livnära sig på det man tycker är det roligaste som
finns, men ibland så är det tillåtet att vara lite trött.
Trots en del turbulens lyckades vi vinna grundserien
med 8 poäng tillgodo på tvåan Malmö. Det är ok men
såklart hade vi gärna sett att vi tagit ännu fler vinster. De senaste åren har det sett ut såhär och det har
konsekvent varit så de åren vi har haft stor spelaromsättning. Inget att gnälla över utan bara
fakta. Nu gäller bara full koncentration på kvällens mot-

stånd. För vi kan bara se en match framåt så länge
slutspelet varar. Inte längre än så! Risken är annars
att fokus hamnar någon annanstans än där vi faktiskt
är och då kommer motståndet att utnyttja det direkt.

faslig massa år. Huvudtränaren Jasmin Zuta brinner
för det han gör och jag har stor respekt för vad han
lyckas åstadkomma år efter år med små medel och
villiga talanger.

Årets kvartsfinalmotstånd står de vita eleganterna från
Göteborg, RIK för. Den mest klassiska av alla klubbar

Slutligen vill jag säga något om och till vår hemmapublik. Ni betyder så in i h-e mycket för spelarna när
ni sjunger, klappar och skriker. Det är tillsammans vi
har byggt en svit på otroliga 80 vinster i rad i Arenan.
Med er, den bästa hemmapubliken, kommer killarna
att göra allt för att vi gemensamt ska kunna fira
många härliga segrar framöver. Tillåt er själva att vara
lite tokiga. Sjung med i Södra Kurvans sånger, fira mål
och räddningar, prata med era stolsgrannar, njut av
atmosfären, lev lite rövare. Jag lovar att det är värt det
och att det kommer att märkas på planen också. Låt
oss tillsammans göra Colosseum ointagligt igen. Låt
oss börja med det idag.

“LEV LITE RÖVARE. JAG LOVAR
ATT DET ÄR VÄRT DET OCH ATT
DET KOMMER ATT MÄRKAS PÅ
PLANEN OCKSÅ.”
med 20! SM-titlar i bagaget och som enda svenska lag
en Europacup titel (1959). Ett ungt och oerhört talangfullt lag med spetsar i Tobias Thulin (MV) och Tobias
Johansson (H9). De spelar en disciplinerad handboll
och vinner väldigt mycket på sin konsekvens. Annars
är det utanför laget de har de mest namnkunniga, eller
vad sägs om Magnus Wislander som assisterande tränare och Henrik Lundström som sportchef. Båda med
ett förflutet i THW Kiel där de spelade tillsammans en

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!

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”
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 VÄRDAR

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
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U
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TSTÄLLNING
VVS & BAD

För privatpersoner och företag

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

IFK’S PUBLIKPARTNER INFAB PRESENTERAR VIMMELBILDERNA
Foto: Kimme Persson, 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

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

Foto: Kimme Persson, Studio 11.
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FEM UNGA ISLÄNNINGAR ATT
HA ÖGONEN PÅ
Haukar Thrastarson, Selfoss
Viktor Gisli Hallgrimsson, Fram
Gisli Kristjansson, THW Kiel
Teitur Einarsson, IFK Kristianstad
Omar Ingi Magnusson, Aalborg Håndbold

SAKER DU MÅSTE GÖRA NÄR DU
ÅKER TILL ISLAND
Bada i den blå lagunen
Utforska kyrkor
Gå och se gejser
Se på vulkanerna
Gå och titta på stan

DEN ISLÄNDSKA STUDENTEN

Sommaren 2016, Lindskog och Pettersson
hade båda givit sig av. IFK Kristianstad hade
bara fått in en ersättare och letade febrilt
efter en mittsexa till. IFK trodde att de hade
hittat en spelare från Norge, men förhandlingarna blev för utdragna. Istället värvade
man in en då nästan helt okänd islänning.
Nu drygt två år senare har den ”okände”
mittsexan gjort avtryck i både Handbollsligan såväl som i Champions League.

Grundserien är slut, nu är det dags för slutspel.
Hur går tankarna kring det?
- Kul. Det kommer bli tufft, vi kommer möta bra lag
varje omgång så vi måste spela som ett lag. Det kommer inte bli enkelt och vi måste spela bättre än vad vi
har gjort de senaste matcherna.
Vad för förväntningar har du på slutspelet, ditt sista
slutspel i IFK den här gången?
- SM-final och vinna den. Det är det enda målet jag
har i huvudet nu, att vinna ett SM-guld på hemmaplan. Det är min sista chans så jag kommer göra allt
jag kan för att vinna det framför våra supportrar.
Tror du bäst av 5 istället för en SM-final är bra eller
dåligt?
- Det kan vara positivt, men det finns några nackdelar.
För det första så blir det fler matcher för oss spelare,
vilket sliter på oss. Sen är det kul att få möjligheten
att vinna på hemmaplan och folkfesterna det kommer
vara i Kristianstad under de tre matcherna kommer
vara sjukt coolt att få uppleva.
I december blev det klart att du ska lämna oss efter
säsongen för den danska klubben GOG, hur känns
det inför den då?
- Det känns bra, de förlorade tyvärr senaste matchen

men ligger på andraplats i ligan precis bakom Aalborg.
Det kommer bli kul, det är ju inte så långt härifrån.
Det är cirka en och en halvtimme till Köpenhamn,
så liknande avstånd som det är från Kristianstad till
Köpenhamn.

Har du kontakt med någon i laget redan?
- Ja högerkanten, Odinn Thor Rikhardsson. Vi är släkt
med varandra och spelade tillsammans på Island och
med ungdomslandslaget. Vi snackar väldigt mycket
och har bara hört bra grejer om GOG.
Med tanke på ert ungdomslandslag, ni var ju en
väldigt bra årgång på Island. Men även allmänt i
Europa så var det en bra årgång, hur har det varit
att ha mött några av de här spelarna nu i Champions League och seniormästerskap?
- Ja precis, hela Frankrikes lag har blivit bra spelare.
Melvyn Richardson, Ludovic Fabregas och Dika Mem
bara för att nämna några. De vann alltid allt, tror de
knappt förlorade en match. Vi kom trea en gång i
U19-VM i Ryssland, det var vår bästa placering under
alla mästerskapen. Sen fanns ju spelare som Blaz
Janc (Slovenien) och Daniel Dujshebaev (Spanien)
som båda spelar i Kielce nu. Sen spelade en tysk nu
under mästerskapet, tror han hette Tim Suton. Han
blev dock bra sent, kommer ihåg att han var grym
i U20-EM men innan det har jag inget minne av
honom. Det var som om tyskarna inte hade sitt bästa
lag i de två första mästerskapen.
De kanske gjorde som Sverige gör nu, att man inte
får spela två mästerskap i rad. Vad tycker du om
den idéen?
- Jag tycker det är jättebra, det blir slitsamt för ungdomarna att spela mästerskap varje sommar. Man
får inte sommarledig för att bygga muskler och vila,
utan man får göra det under säsongen och då är man
redan sliten av alla matcher man spelar. Jag tror att

som ungdomsspelare är ”lågsäsongen” är jätteviktig
för att bygga upp och återhämta sig från föregående
säsong.
Ni hade väldigt ung trupp i VM i vintras, är det en ny
gyllene generation på gång på Island?
- Ja man kan säga det, i det silverlaget finns det många
talangfulla spelare. Haukar Thrastarson är en av dem,
han blev MVP på den turneringen och är en riktigt bra
spelare. Han är också född 2001, så han har inte ens
fyllt 18 ännu. Sen hade vi det yngsta laget på VM, tror
det var en snittålder på cirka 24 år. Det är ju ingenting
om man tänker på de bästa lagen, Danmark och Spanien bland annat. De hade ju en snittålder över 30 år.

Hur ser handbollskartan ut på Island förresten?
Kommer alla spelare från Reykjavik eller hur är det?
- Nej det skulle jag nog inte säga, det är lite utspritt
faktiskt. Det är många som kommer från andra städer,
Teitur är till exempel från Selfoss. Det kommer dock
extremt många lag från Reykjavik, tror det är typ
åtta eller nio. Bara i högsta serien kommer tre lag från
därifrån.
Till sist hur går det med ditt pluggande?
- Haha ja det går i alla fall. Jag pluggar inte på heltid
utan jag tar några distanskurser. Målet är att innan jag
är 30 ska ha fixat en utbildning inom ekonomi. Det är
rätt skönt att göra och tänka på något än handbollen
ibland, det kan bli lite mycket av det.

Christian Cosmo
EABS/VCL Koordinator

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
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– 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
KÖP MATCHTRÖJA MED DITT
EGET NAMN OCH NUMMER!

PÅ ENTRÉPLAN

Vi trycker ert namn och nummer medans ni
väntar så att ni kan använda tröjan på matchen.

UPPSNACK 18.15
ANTON LINDSKOG
Konferencier Hans Banke

Uppsnacket presenteras i samarbete

Hyllning på innerplan i paus av vårt fantastika
Dam-lag som vann serien i Division 2.

Sveriges häftigaste handbollsklubb

Sveriges häftigaste handbollsklubb

LAGUPPSTÄLLNINGAR
Nr.

Spelare

Mål Halvlek 1

Mål Halvlek 2

IFK KRISTIANSTAD

REDBERGSLIDS IK

Nr.

Spelare

1. Leo Larsson

1.

12. Gustaf Banke

12. Kristian Zetterlund

16. Richard Kappelin

16. Tobias Thulin

2. Emil Hansson

4. Melker Norrman

3. Hugo Svensson

5. Albin Stenberg

4. Adam Nyfjell

6. Anton Gustafsson

5. Arnar Arnarsson

7. Daniel Wester

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

Hayder Al-Khafadji

8. Tobias Johansson

T R Ä N A R E:

T R Ä N A R E:

Ljubomir Vranjes

Jasmin Zuta

A S S T R Ä N A R E:

A S S . T R Ä N A R E:

Lasse Olsson

Magnus Wislander

10. Oliver Wigmark

M A T ER I A LFÖ R V A L T A R E:

LA G L ED A R E:

11. Markus Thorbjörn

Stefan Ljunglöf

Lars Jeppsson
Lennart Falk

13. Ludvig Högberg

M Å L V A K T S T R Ä N A R E:

14. David Milosavljevic

Mats Winqvist

15. Simon Örtelind

SJUKGYMNAST:

17. Jonatan Wenell

SJUKGYMNAST:

Patrik Sigsjö
MASSÖR:

20. Anton Persson

Ingemar Gannby

21. Alfred Ehn

LÄ K A R E:

Sara Sjöström

Markus Waldén

FY S T R Ä N A R E:

Pontus Axell

9. Pontus Mellegård

19. Emil Mellegård
20. August Wiger

24. Teitur Einarsson

FY S T R Ä N A R E:

25. Ludvig Jurmala Åström

Jonas Carlström

21. Niclas Fingren

26. Valter Chrintz

K O S T R Å D G I V A R E:

22. Emil Hodzic

30. Anton Halen
35. Evon Mohlin

DOMARE Andrej Smailagic & Sandro Smailagic

Vickie Peolin
M EN T A L C O A C H :

23. Oskar Ysander

Johan Ekengren

DELEGAT Anders Larsson

#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 –

Mål Halvlek 1 Mål Halvlek 2

TESTA SURFPAKETET!

SPELPROGRAM & RESULTAT
KVARTSFINALDATUM

BLI NYHETSCHEF PÅ KÖPET.

IFK Kristianstad
Redbergslids IK

Onsdag

2019-04-17

19:00

Redbergslids IK

IFK Kristianstad

(Ev.)

Söndag

2019-04-21

17:00

IFK Kristianstad

Redbergslids IK

(Ev.)

SB
STAD LADET

F

ÖR

URFPAKET

IFK Kristianstad

AN

SS

Torsdag 2019-04-04 19:00

” 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.”

I

Redbergslids IK

KÖP KRIST

Torsdag 2019-03-28 19:00

S TA

MÅNADE

N

Scanna QR-koden för mer info
eller läs mer på:
kristianstadsbladet.se/erbjudande

- nu börjar slutspelet för 8:e året i rad! -

KVARTSFINAL 3:5
TORSDAG 4 APRIL 19:00

IFK KRISTIANSTAD
REDBERGSLIDS IK

STÖRST PÅ JEANS
Alltid fri uppläggning vid köp av jeans.

Köp biljetterna till matchen på ifkkristianstad.ebiljett.nu och hos
våra ombud ICA Maxi Kristianstad och COOP City Kristianstad.
OBS! Alla kamratkort och säsongskort gäller under hemmamatcherna
i kvarts- och semifinalerna, men ej vid ev. SM-finaler.

Sveriges häftigaste handbollsklubb

TABELL

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

Uppdaterad: 19 mars 2019
TABELL

SP

V

O

F

+/-

P

+/-

1.

IFK Kristianstad

32

26

0

6

932 - 807

52

125

2.

HK Malmö

32

21

2

9

876 - 793

44

83
86

3.

IFK Skövde HK

32

21

1

10

941 - 855

43

4.

Alingsås HK

32

19

3

10

893 - 821

41

72

5.

Lugi HF

32

18

3

11

872 - 813

39

59

6.

Ystads IF HF

32

17

4

11

896 - 853

38

43

7.

IK Sävehof

32

17

3

12

917 - 890

37

27

8.

Redbergslids IK

32

17

3

12

861 - 845

37

16

9.

Eskilstuna Guif IF

32

12

3

17

807 - 854

27

-47

10.

IFK Ystad HK

32

8

6

18

827 - 869

22

-42

11.

Önnereds HK

32

7

5

20

842 - 948

19

-106

12.

HIF Karlskrona

32

9

0

23

802 - 918

18

-116

13.

AIK

32

8

1

23

781 - 865

17

-84

14.

Hammarby IF HF

32

7

0

25

807 - 923

14

-116

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: Bildbyrån, Hässleholm.

Foto: Bildbyrån, Hässleholm.

– Såg du förresten att Johannes lade sista straffen mot
Önnered? Då höll jag på att krevera och tänkte ”ska
han bli straffläggare nu också – det vet jag inte om jag
klarar av”. Fast å andra sidan, om Johannes klarar av
det så borde ju jag göra det. Tänkte jag sedan, avslutar
Anna tankfullt.
Frågan är hur självaste handbollslivet i familjen
Larsson egentligen ter sig nu när Nikolas Larsson
inte längre är kvar i sin gamla roll i IFK? – Vi kan
gå hem tillsammans efter matcherna i Arenan, svarar
Anna blixtsnabbt, och det är ju en mycket annorlunda
upplevelse. Numera måste han dessutom förhålla sig
neutral till IFK (även om hans hjärta självklart alltid
klappar för IFK Kristianstad) eftersom han jobbar för
svenska Handbollsligan.

KLIANDET ÄR ÖVER – NU ÄR DET ALLVAR
Ibland blir reaktionerna på mina krönikor
kraftfullare än normalt, vilket är exakt vad
som hände efter förra veckans ingående
beskrivning av våra pojkars våndor i väntan
på det perfekta slutspelsskägget.
Folk har messat, mailat, ringt och stoppat mig på
stan – fulla av oro, vissa på gränsen till paniska. Till
slut kände jag mig tvungen att kontakta min väninna,
granne och tillika läkare, Anna. Hon råkar också vara
Johannes Larssons mamma. Om någon vet hur dessa
slutspelsskägg kommer att påverka spelarnas psykiska
hälsa så är det hon. Tänkte jag.
Anna är tämligen pragmatiskt lagd, det är viktigt att
veta i sammanhanget. – Ja, vaddå, frågade hon mig
retoriskt. När skägget växer ut så kliar det, så enkelt
är det med det. Jag förklarade att det är precis detta,
som hela Kristianstad just nu går omkring och oroar
sig över. – Det där problemet är i praktiken passé,

fortsatte Anna samtidigt som hon elegant spetsade en
bit sushi (med lax). Varenda man går ju omkring med
något slags skäggstubb i ansiktet nuförtiden och då är
redan kliandet över.
Så då vet vi det. Vi behöver inte fortsätta att oroa oss
utan kan i lugn och ro följa slutspelet i trygg förvissning om att skäggen växer ut på behagligt sätt. Utan
att framkalla smärta som liknar ”sovjetisk KGB-tortyr”. Vi får helt enkelt bara hålla tummarna för att
Anna har rätt…
Kanske är det i själva verket nummer åtta som får
utstå den verkliga tortyren? Anna och jag påminde
varandra om hur hon alltid rusar in på toaletten när
det börjar närma sig slutminuterna av en match, för
att slippa se vad som händer. – Jag kommer i alla fall
att blunda hela tiden under varenda match från och
med nu, konstaterade Anna. Möjligen att jag tar en
snabb titt på jumbotronen då och då, men då kisar jag
så att jag inte ser så mycket.

Med andra ord pratas det fortfarande mycket handboll i hemmet? – Det är möjligt, erkänner Anna. Men
jag lyssnar faktiskt inte på det örat. Dessutom hör jag
ganska dåligt…
Då är det tur att det finns sms, för efter vår trevliga
lunchintervju fortsätter vi att kommunicera kring
kommande match – Nikolas hinner inte hem från
Alingsås förrän matchen börjar, Anna ska jobba i
Stjärnrestaurangen och Fabrikören är på möte i Växjö,
men ska försöka hinna i tid. Nästa steg är att skriva
i messengergruppen ”Räkmackan” för att ta reda på
hur många vi blir vid bordet i Arenarestaurangen före
matchen, nu när det blir allvar. En härlig och spännande
fredagskväll väntar, med andra ord.

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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#JAGÄRORANGE

UN D VI K O M VÄ GAR
B O KA D I R E KT

Boka direkt på firsthotels.se så får du
bäst pris och unika medlemsförmåner.

I BACKSPEGELN

VÅRT HEM ÄR VÅR BORG, DEL 2
IFK Kristianstad har under de snart hundra man gästernas mål för att kunna se bombkastarna i satte tills nästa regn. Programbladet användes också av
år klubben spelat handboll haft fyra olika IFK i action. Det fanns ingen möjlighet att flytta sig gamla damer på första raden som med ett ”Vet hut!”
förrän det blev halvlek och då vände man sig mot det slog det i huvudet på domarna när de sprang förbi.
hemmaborgar:
• Korridoren, 1935-1947
• Sporthallen, 1947-1964
• Sporthallen, 1964-2010
• Kristianstad Arena, 2010-

andra målet. Fast först efter att ha varit nere i den nu
saknade cafeterian och vänt (den låg där vaktmästeriet
finns idag). Idrottshallens ingång var rakt framifrån
där den lilla kiosken finns idag, förutom VIP som gick
in bredvid bowlingens entré.

1964-2010, Idrottshallen
Starke man i Kristianstad, Sven Hansson, drev igenom
bygget av Idrottshallen på Söder, och nu tog man i
ordentligt och slog till med en fullstor handbollsplan, både på längden och bredden, dvs 40 gånger 20
meter. Det gjorde att nu kunde landslagsmatcher spelas
i Kristianstad. Istället för läktare på kortsidorna satsades det klokt nog på läktare på långsidorna istället.
Långa rader med sittplatser och längst uppe fanns
ståplats. Där var det trångt om saligheterna ibland. Då
fick man stå med ena axeln mot planen, och fick välja
mot vilket mål man skulle ha näsan. Självklart valde

Matchtid i Idrottshallen var oftast klassiska 16.30 på
söndagar, och övriga matcher i Allsvenskan följdes via
de manuella tavlorna som hängdes ut från ett av fönsterna i kansliet som ett liggande V. Vid uppdatering fälldes tavlorna in och ställningen ändrades. Matcherna
hade nummer som återfanns i programbladet (som
delades ut vid borden där biljettkontrollerna skedde).
Det gällde dock att memorera detta, för programbladen användes också för att visa missnöje med domare och motståndare, och då regnade de in på planen.
Domarna stoppade vant klockan, vaktmästarna
plogade planen ren med golvsvabbar och matchen fort-

#JAGÄRORANGE

Idrottshallen har inte rivits som sina föregångare utan
utgör idag A-hallen i Arenan, bakom den finns två små
gymnastikutrymmen (B- och C-hallen) med en vikvägg
mellan dem. På nittiotalet kompletterades Idrottshallen med D-hallen, eller Bollhallen som den också kal�las. I Idrottshallens källare finns omklädningsrum och
lokaler för andra inomhusidrotter som bågskytte och
bordtennis. Under D-hallen huserade under lång tid
dansskolan ”Ingvars Dancing Team” med egen ingång
utifrån, en ingång som försvann när Arenan kom. Publikrekordet i Idrottshallen sattes 18 november 1970
mot HK Drott med 2 705 personer, klart över den
egentliga publikkapaciteten på cirka 2 200.

Daniel Sirensjö
Brandgul
@sirensjo

IFK + MAXI=SANT
-gör som grabbarna i laget,
handla hos oss innan matchen!
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KRISTIANSTAD

ICA. Ursprung Sverige. Storpack.
Max 22% fetthalt. Jfr pris 39:90/kg.
Max 2 köp/hushåll.

VECKA 12 Erbjudandet i annonsen gäller t o m 24/3 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

