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ÄNTLIGEN ÄR VI IGÅNG
Som vanligt vid den här tiden på året är
Handbollsligan igång och i tisdags fick vi en
fin start mot Lugi trots en del premiärnerver.
Försäsongen har i år varit ovanligt lång och
det beror till största del på att vi åkte på en
välförtjänt men oväntad smäll i semifinalspelet förra säsongen.
Det har spekulerats i kring varför det blev som det
blev och tro mig när jag säger att vi har utvärderat och
analyserat mer än någonsin för att ta reda på det. Allt
för att komma så väl förberedda och laddade till denna. Spekulationer hör till, men i det här fallet har det
varit galet och kontraproduktivt. Vi inser naturligtvis
att intresset är stort för IFK Kristianstad och att det
är bra när det snackas på stan, men om bara hälften
av alla rykten och spekulationer hade det varit sanna
hade det varit alldeles för mycket. Nog om det.
Många har kallat denna säsong för revanschen. Jag
väljer att kalla det en nystart. Vi har ändrat på en hel
del grejor och rutiner och några såg vi redan i premiären. Även försäsongen har varit lite annorlunda i år
jämfört med tidigare år. Vi var bland annat på
ett socialt läger med fruar och flickvänner i Lysekil. Tjejerna har en stor

del i att killarna kan prestera på topp och därför är det
viktigt att de är med och får lära känna alla runtomkring. Tjejer, ni är guld värda! Vi åkte norrut till Finland och mötte Cocks från Riihimäki. I Finland anslöt
för övrigt vårt nyförvärv Jihed Jaballah till truppen
efter en hel del strul med byråkratin. Cocks har byggt
en ny fin arena som vi fick äran att inviga och det är en
vänskap som förhoppningsvis kan fördjupas.

Deras mest namnkunniga nyförvärv Dalibor Doder
är tyvärr skadad och kommer (väl) inte till spel. Annars en attraktion för ligan! Istället tog de in Henrik
Knudsen från lokalrivalen IFK Ystad som också är
en gudabenådad lirare. Jim Andersson hämtades från
HK Malmö och honom får vi också se upp med. Han
kommer säkert att fortsätta ösa in mål från högerkanten, om än i den vita tröjan.

“MÅNGA HAR KALLAT DENNA
SÄSONG FÖR REVANSCHEN.
JAG VÄLJER ATT KALLA DET
EN NYSTART.”

Det är dags för lite tokigheter igen. Fredagsmatcher
är kul och ett bra sätt att inleda helgen. Det är ok att
låta mycket och leva ut. Det är absolut ok att klä sig i
orange och sticka ut. Laget är laddat och förberedda
så stötta dem i kampen om två poäng. Det är bara tillsammans vi gör det möjligt att bygga upp vårt Colosseum till en fästning. Den fästning som vi tillsammans
ska göra ointaglig igen.

Ikväll står Ystads IF för motståndet och det är en
klassisk drabbning mellan södra och östra Skåne. En
blandning av ungt och rutinerat där självklart Kim
Andersson alltid har blickarna på sig. Jag hävdar att
fortfarande är en av världens bästa passningsspelare
och självklar i landslaget på H9 positionen tillsammans med Albin Lagergren. I mål har de en annan
rutinerad herre i form av Anders Persson som när han
har dagen kan käka upp vilken utespelare som helst.

NU KÖR VI
Jesper Larsson
Sportchef IFK Kristianstad
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SVERIGES HÄFTIGASTE HANDBOLLSEVENT
Foto: Bildbyrån, Hässleholm.

Vi jobbar bara med de bästa
färgleverantörerna:

BILJETTER
Förköp på ICA Maxi Kristianstad och COOP City Kristianstad.
Du kan också köpa biljett på: ifkkristianstad.ebiljett.nu.
Arenan och biljettkassan öppnar 2 timmar före avkast. Kom i tid!

HITTA HIT
Besöksadress: Kristianstad Arena,Västra Storgatan 69, 291 54
Kristianstad
Med bil, via E22:an tag avfart 39, när du kommer till rondellen tag avfarten
mot Arenaområde. Så ligger Arenan på er högra sida efter ca 300 m.

OBS! Tänk på att det är avstängt i korsningen Östra Storgatan

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

Wallgårds

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

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

Wallgardsfarg

Arenavägen. Därför rekommenderar vi ”Nya evenemangsparkeringen”
på Arenavägen intill Basic gym.
Med buss linje 84 kan du åka stadsbuss till IFK Kristianstads
hemmamatcher i Handbollsligan. I Kristianstad består 84:an av både
stads- och regionbussar. Bussarna anländer till Arenan c:a 45 minuter
före matchstart och avgår 10 minuter efter slutsignal. Bussen skyltas
”84 Kristianstad Arena”.

#JAGÄRORANGE
MATCHENS BOLL

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

Trevlig resa!

se;

Resenkeltmedvåraap par

Skånetrafiken

PLANLOTTSVÄRD

IFK’S PUBLIKPARTNER INFAB PRESENTERAR VIMMELBILDERNA
Foto: Kimme Persson, Studio 11 & 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

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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OM FEM I LAGET
Simon Birkefeldt: Då Danmark ligger nära Skåne tror han
att vi förstår allt han säger, så det blir ibland missförstånd
men en väldigt härlig kille som snabbt kom in i gruppen.
Jihed Jaballah: Han har ett stort sinne för humor,
en glädjespridare
Leo Larsson: Han står lite för ordning och reda. Men
längst inne är han en buse, han försöker vara redig
men det är han egentligen inte.
Alfred Ehn: Ett fysiskt fenomen som är en liten teddybjörn på insidan. Han är väldigt go, världens snällaste
människa.
Adam Nyfjäll: En kille med ett väldigt hett temperament,
inte minst på golfbanan. En spelare som jag tror publiken ska hålla ögonen på denna säsongen. Han har varit
ruskigt bra på försäsongen.

NYFIKEN PÅ EMIL HANSSON
Redan vid 16 års ålder kom debuten i Handbollsligan. Efter att spelat i moderklubben,
Ystads IF hela sitt liv kände Emil Hansson att
det var dags för ett miljöombyte för att ta
nästa steg i karriären. I november 2017 blev
det officiellt att nya klubben var IFK Kristianstad, en flytt som till en början var känslig
men ett val som han är glad över idag.
Trots att Emil endast är 22 år gammal finns det mycket
rutin i den unge vänsternian efter flera säsonger i landets högsta serie. Emil är en lugn och jordnära person
som nu är inne på sin andra säsong i den brandgula tröjan. Under sin första säsong ökade speltiden ju längre
in i säsongen vi kom.
- För egen del känns miljöombytet som ett stort plus.
Jag känner att jag har utvecklats som handbollsspelare
sedan första dagen jag kom hit. Jag fick tar mer ansvar
och kände att jag växte med uppgiften under våren.
Med ökad speltid växer även självförtroendet.
Inom vilka områden känner du att utvecklats mest
som handbollsspelare?
- Jag känner att jag är en mycket bättre handbollsspelare
nu än när jag kom till klubben. Jag tänker handboll
på ett helt annat sätt och med hjälp av duktiga ledare
känns det som att jag utvecklas varje dag. Även min
fysik är mycket bättre nu, så bra tränad som jag är nu
tror jag aldrig att jag har varit.

En lång försäsong är förbi och i tisdags var det
hemmapremiär mot Lugi. Är det svårare att känna
sig taggad under försäsongsmatcherna när man
vet att det långt kvar tills att serien drar igång?
- Ska jag vara ärlig så har jag haft svårt att vara 100%
laddad tidigare, men tycker att ”Ljubo” har fått med
laget i sin mentalitet och tänk. Vi har fått upp den
aggressiviteten vi behöver även under träningsmatcherna. Vi går in med inställningen att vi ska vinna, oavsett
om det är en träningsmatch eller en match i Handbollsligan. Jag tycker att det speglas i hela truppen, alla är
väldigt hungriga, alla vill framåt och vill utvecklas.
Vi har fått en nytändning i truppen känns det som.
Har du några speciella rutiner inför match?
- Inga speciella rutiner, men där är vissa saker som måste
göras. Knyta vänster sko först och innan uppvärmningen
är det vissa linjer som jag måste springa över men inte
mycket mer än så. Jag hade fler rutiner förr men det var
faktiskt Anders Persson (målvakt i Ystads IF) som sa åt
mig att sluta. Han menade på att det bara var ”hittepå”
och inte lönt så jag har försökt jobba bort lite saker
men en del sitter fortfarande i.
Trots en tuff start i premiären mot Lugi lyckades ni
vända matchen och vinna. Dina reflektioner från
premiären?
- Vi hade en bedrövlig start. Det var en premiär med
mycket nerver men vi jobbar upp oss och i den andra
halvleken visar vi att vi är det klart bättre laget. För
egen del var jag kanske lite övertaggad, man vill så
otroligt mycket, bra tryck på läktaren och så blir det
lite pannkaka över det istället.

Ikväll väntar en väldigt tuff match, Ystads IF
som besegrade HK Malmö i sin premiär. En viss Kim
Andersson var fullkomligt briljant i den matchen.
Hur är det att möta en sådan spelare?
- Framförallt är det väldigt kul att möta en sådan skicklig
spelare. När man möter Kim så tror man alltid sig veta
vad han ska göra men han lyckats ändå göra det oväntade, det är det som är det svåra. Man tycker att man
står rätt och har skottarmen men ändå lyckats han peta
in bollen till linjen eller skjuta i försvarens hörn.
Ystad i övrigt då, vad kan vi förvänta oss för typ av
match?
- Jag tror det kommer att bli en tuff match, Jerry Hallbäck står för mycket kämpa och vilja så Ystad kommer
inte att komma hit för att lägga sig. Det märkte vi av
förra säsongen, trots att vi hade en stor ledning så vägrade de att ge upp och var nära att gå ikapp i slutet.
Vad måste ni förbättra sen matchen mot Lugi för
att det ska bli seger även ikväll?
- Försvarsspelet som vi visade upp i den andra halvleken tycker jag var fantastiskt bra och det är det som
gör att vi får till vårt kontringsspel. Där är vi oerhört
starka och det som gör att vi kan dra ifrån. I anfallsspelet
ska vi bli mer distinkta och gå rakt på mål istället för
att spela i sidled.
Och hur slutar matchen?
- Jag tror det blir ungefär som mot Lugi, vi vinner
med 31-25!

Sebastian Rosenberg
Marknadskoordinator IFK Kristianstad
@SebastianRosenB

SPELARTRUPP 2019/2020

1

– 1990-10-16 – IFK Ystad HK –

4

– 1992-07-29 – Lysekils HK –

13

– 1990-05-13 – FH Hafnarfjordur –

21

– 1994-10-22 – Lidköpings HK –

25

LEO LARSSON

ADAM NYFJÄLL

ÓLAFUR GUÐMUNDSSON

ALFRED EHN

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

35

– 2000-11-30 – Åhus Handboll –

69

– 1989-07-29 –– Selka
Eskisehir –
–

EVON MOHLIN

JIHED JABALLAH

MV

16

M6

6

V9

14

– 1994-02-01 – Sannadal SK –

V6

23

– 1991-01-22 – Århus Håndbold –

M6

26

– 2000-04-26 – Åhus Handboll –

V9

37

– 2001-04-03 – Näsby Handboll –

M6

A

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

PHILIP HENNINGSSON
– 1995-06-14 – K Lågan –

VIKTOR HALLÉN

SIMON BIRKEFELDT

VALTER CHRINTZ

ZORAN BOZIC

Foto: Kimme Persson, Studio 11

MV

2

– 1997-05-07 – Ystads IF HF –

V9

10

– 1995-07-21 – CH. Palautordera –

V6

17

– 1992-02-26 – Lidingö SK –

H9

24

– 1998-09-23 – Selfoss –

H6

30

– 1990-11-28 – Sollefteå HK –

M9

39

– 2000-06-20 – IFK Kristianstad –

B

LJUBOMIR VRANJES

EMIL HANSSON

MARC CAÑELLAS

HELGE FREIMAN

V9

M9

M9

TEITUR EINARSSON

H9

ANTON HALÉN

H6

WILLIAM BENGTSSON

V9

BJÖRN SÄTHERSTRÖM

STEFAN LJUNGLÖF

INGEMAR GANNBY

PATRICK SIGSJÖ

VICKIE PEOLIN

MARKUS WALDEN

JONAS CARLSTRÖM

JOHAN EKENGREN

– Materialförvaltare –

– Massör –

– Sjukgymnast –

– Kostrådgivare –

– Läkare –

– Fystränare –

– Idrottspsykolog –

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

FORT E Z Z A

FORTE DEI MARMI

HOME

SÖNDAGS
ÖPPET

12–16

@ceninodonnakristianstad

@ekbergsmanwomanhome

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

IFK KRISTIANSTAD FYLLER 120 ÅR DEN 7 NOVEMBER

SUPPORTERSHOPEN

ÅRETS
TRÖJA!
Sveriges häftigaste handbollsklubb
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LAGUPPSTÄLLNINGAR
Nr.

Spelare

Mål Halvlek 1

Mål Halvlek 2

IFK KRISTIANSTAD

YSTAD IF HF

Nr.

Spelare

Mål Halvlek 1 Mål Halvlek 2

1. Leo Larsson

1.

12. Rene Ingram

16. Erik Hvenfeldt

16. Richard Kappelin

2. Ludvig Hallbäck

2. Emil Hansson

4. Herman Hugosson

3. Hugo Svensson

5. Kim Andersson

4. Adam Nyfjell

6. Jakob Nygren

6. Philip Henningsson

8. Hampus Andersson

10. Marc Cañellas
13. Olafur Gudmundsson
14. Viktor Hallén
17. Helge Freiman
21. Alfred Ehn
23. Simon Birkefeldt
24. Teitur Einarsson

T R Ä N A R E:

Ljubomir Vranjes

Jerry Hallbäck

A S S T R Ä N A R E:

A S S . T R Ä N A R E:

Björn Sätherström

Oscar Carlén
Magnus Lindén

14. Filip Pettersson

M Å L V A K T S T R Ä N A R E:

Mattias Andersson

17. Johan Dahlin

LA G L ED A R E:

19, Henrik Knudsen

Christian Olsson

22. Anton Åkesson

FY S T R Ä N A R E:

28. Jonathan Svensson

M A T ER I A LFÖ R V A L T A R E:

Stefan Ljunglöf
SJUKGYMNAST:

Patrik Sigsjö
MASSÖR:

Ingemar Gannby

26. Valter Chrintz

LÄ K A R E:

Henrik Jönsson

Markus Waldén

30. Anton Halen

FY S T R Ä N A R E:

35. Evon Mohlin

Jonas Carlström

37. Zoran Bozic

K O S T R Å D G I V A R E:

69. Jihed Jaballah

DOMARE Mirza Kurtagic & Mattias Wetterwik

10. Mario Lipovac

T R Ä N A R E:

25. Ludvig Jurmala Åström

39. William Bengtsson

Anders Persson

Vickie Peolin

S J U K V Å R D A R E:

13. Lasse Balstad
15. Alexander Borgstedt

37. Adam Wennerholm

Daniel Jerrhag
Jesper Lindgren
Sara Nilsson
S PO R T S LI G T A N S V A R I G :

Marcus Lindgren

M EN T A L C O A C H :

Johan Ekengren

DELEGAT Mikael Thelander

FUNKTIONÄRER Lars Brorsson & Lennart Nilsson

#JAGÄRORANGE

Bygg- och trädgårdsmarknad
med Drive-in.
Öppnar
snart
vid C4
Shopping

hornbach.s
e/kristian
stad

Stolt sponsor till
IFK Kristianstad

HEMMAMATCHER 2019/2020
PRELIMINÄRT SPELSCHEMA FÖR SÄSONGENS HEMMAMATCHER!
Tisdag

2019-09-03 19:00

IFK Kristianstad

Lugi HF

Fredag

2019-09-06 18:45

IFK Kristianstad

Ystads IF HF

17:00

IFK Kristianstad

GOG

Torsdag 2019-09-26 19;00

IFK Kristianstad

HK Malmö

Onsdag 2019-10-02

19:00

IFK Kristianstad

IFK Ystad HK

Torsdag 2019-10-10

19:00

IFK Kristianstad

Kadetten Schaffhausen

Söndag 2019-10-13

16:00

IFK Kristianstad

IFK Skövde

Lördag

2019-10-19

18:00

IFK Kristianstad

Chekhovskie medvedi

Onsdag 2019-10-30

19:00

IFK Kristianstad

IF Hallby

Onsdag 2019-11-13

19:00

IFK Kristianstad

C.S. Dinamo Bucuresti

Onsdag 2019-11-20

19:00

IFK Kristianstad

HK Varberg

Onsdag 2019-11-27

19:00

IFK Kristianstad

Orlen Wisla Plock

Onsdag 2019-12-04

19:00

IFK Kristianstad

IFK Ystad HK

Torsdag 2019-12-12

19:00

IFK Kristianstad

OV Helsingborg HK

Måndag 2019-12-16

19:00

IFK Kristianstad

Ystads IF HF

Onsdag 2020-01-29 19:00

IFK Kristianstad

HK Malmö

Onsdag 2020-02-05 19:00

IFK Kristianstad

Lugi HF

Onsdag 2020-02-19 19:00

IFK Kristianstad

Redbergslids IK

Måndag 2020-03-02 19:00

IFK Kristianstad

Alingsås HK

Tisdag

2020-03-10 19:00

IFK Kristianstad

Sävehof IK

Fredag

2020-03-13 19:00

IFK Kristianstad

Önnereds HK

Söndag 2019-09-15

UPPLEV KRISTIANSTAD ARENA
I ARENAN KAN DU LADDA UPP PÅ
FLERA STÄLLEN INNAN MATCH.

På entrétorget hittar du barnens Krutishörna.
Handla de senaste IFK-produkter i shopen.
Passa på och avnjuta Arnanas stenugnsbakade pizza.
Norra Loungen är vår nya mysiga miljö med
mingel och bubbel. Varför inte testa vår nya
laxburgar?

31-24

Läs nyheterna
- i våra appar

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

eKb

MinKb

Den digitala kopian
av papperstidningen

Ta del av nyheterna
som du vill

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

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

Ladda ner våra appar från App Store och Google Play.

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

STÖRST PÅ JEANS
Alltid fri uppläggning vid köp av jeans.

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

I Södra Baren laddar supportrarna upp till
tonerna av trubadurerna Matte och Jocke
Kom i tid på fredag alla serveringsställen
öppnar kl 16:45

Sveriges häftigaste handbollsklubb

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

#JAGÄRORANGE

VI HÅLLER PÅ IFK

Foto: Bildbyrån, Hässleholm.

Foto: Bildbyrån, Hässleholm.

DET SKA VARA JOBBIGT!
Puh. Äntligen! Den långa väntan är över och
vad kan vi annat säga än att säsongsstarten
blev en succé? Vårt härliga gäng – Räkmackan – inledde kvällen i Stjärnrestaurangen och personligen förstår jag inte hur
en handbollsmatch ska kunna avnjutas till
fullo om man inte har haft den här typen av
upptaktssnack.
Frågorna och spekulationerna haglade över bordet
och plötsligt hör jag Pålskan säga till Cecil: – Det är
ju faktiskt synd att han som du gillar, den lille söte du
vet, inte är kvar i IFK längre. Innan Cecil har hunnit
öppna munnen vräker sig Kapten Grogg in i samtalet med orden ”Ola Lindgren menar du?”. Jag tittar hjälplöst från den ena till den andra. Pålskan ser
menande på mig och förtydligar: ”Albin Lagergren”…
Jag hade säkert kunnat fördjupa mig i denna seriösa
diskussion om jag plötsligt inte hade fått syn på
Stefan Löfgren, VD:n för Svenska Handbollsförbundet
ni vet, som kom släntrandes mot vårt bord. Jädrar, vilka muskler han hade fått (vilket jag också sa till honom). Stor som ett hus! – Du menar att jag har blivit fet,

svarade Stefan, vilket jag å det bestämdaste förnekade.
Så jag tror han blev glad, faktiskt, och extra glad var han
över att få titta på handboll i Kristianstad. Det sa han.
Och till slut var det dags för inspringet. Det nya, som
hållit mig vaken om nätterna sedan Henrik Fröberg
med darrande stämma berättade om det. Jag måste
säga att jag blev mycket, mycket nöjd. På det stora
hela. Henrik – du måste släcka ner lite mer i Arenan
så att allt syns lite bättre, ok? Men det var jättehäftigt
med ett stort Krutishuvud som liksom vällde över alla
bredder och kanter.
Alla vi som var där vet ju att det var under andra halvlek som vi kunde börja pusta ut. Innan dess var vi nog
många som satt med hjärtat i halsgropen. Inte blev
det bättre av att värden för nya Stjärnrestaurangen,
Mattias Turland (som för övrigt är en synnerligen
förtjusande person) glatt konstaterade att: ”Det SKA
vara jobbigt”. Som om det fanns något egenvärde i
självspäkning…
När det var som hemskast där under första halvlek
fick jag till min fasa syn på Krutis huvud, som luften
hade gått ur. Han låg där bakom IFK’s målbur och
jag började se förfärliga bilder framför mig. Typ hur

någon journalist/fotograf från en illasinnad dagstidning (inte vårt kära Kristianstadsblad, så klart) skulle
kunna använda en sådan bild med texten: ”Luften
gick ur IFK”. (ta bort, ta bort, vift, vift…).
Så jag ryckte genast upp min mobiltelefon, sms:ade
Henrik Fröberg och vips – till andra halvlek var Krutishuvudet borta! Och därmed vände matchen. Resten
blev en promenadseger för IFK. Berodde det på Krutis?
Fråga inte mig. Jag har aldrig påstått att jag kan
någonting om handboll.
Det kan däremot våra älskade pojkar, som efter
välbehövlig dusch dök upp i Stjärnrestaurangen för
en sen middag. Nu vill jag föra till detta protokoll att
Valter ÅTERIGEN inte hade torkat håret. Alls. Jag tror
jag får ringa hans mamma snart. Hela min sminkning
gick åt skogen. När vi sakta vandrade hem genom staden, Fabrikören och jag, konstaterade vi att det ska bli
riktigt roligt med fredagsmatchen. Då tror jag det är läge
att mingla i Rosa Loungen, faktiskt. Ni hänger väl på?

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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INGEN UTVECKLING UTAN FRIKTION
Säsongen är igång och vardagen kan äntligen kryddas med härliga handbollsfester
i vårt avlånga land. Nu är ju inte handbolls-Sverige så avlångt på herrsidan men
det får vi leva med och hoppas att Stockholm och norr därom liggande fäbodar hittar en väg framåt vad gäller elithandboll för
det behövs för handbollens skull.
Det blev en svängig tillställning i tisdags i Arenan men
så stod ju swinging LUGI för motståndet. Man har ju
sagt från vinrött håll att man arbetat bort sin bergoch dalbane vana men nu visade man upp den i en
och samma match. IFK inledde matchen som om det
nya (eller i alla fall utvecklade) inspringet var det viktigaste att klara av och spelade ungefär lika energiskt
som det utpumpade tigerhuvudet som låg bakom mål
den första halvleken (eller i alla fall första kvarten).
Sedan tog Henrik & Co tag i den detaljen och stuvade
undan den luftlösa tigern i någon säng i utlastningsområdet vilket fick en mycket upp-piggande effekt på
våra brandgula lirare. Annars kändes 1-6 efter knappa kvarten sådär som säsongsstart. I den andra halv-

leken spelade dock laget ut mer av hela sitt register och
målen smattrade in bakom de båda LUGI-målvakterna. Det blev hela 21 stycken på 30 minuter. En av
nycklarna var ett mycket rappare uppspel som gav
IFK 6-7 meter vid varje spelvändning jämfört med
första halvlek. Tvärtom gick det för HK Malmö som
hade ledningen hemma mot Ystads IF med 13-8 efter
27 minuter. De sista 33 minuterna orkade man bara
med 8 mål och då vinner man inga handbollsmatcher.
Det skall bli spännande att följa fortsättningen och
vinner IFK fredagens derby mot Ystads IF tror jag det
dröjer ett bra tag innan man släpper serieledningen.
Det tar tid att ändra i en organisation oavsett om det
är på eller vid sidan om planen. Premiären visade dock
att IFK på planen nog har en rätt spännande säsong
framför sig. Det har funnits en hel del friktion men det
är också det som leder framåt.
Handbollsligans start föregick också som vanligt
av medlems- och årsmöte, denna gång i Göteborg.
Mötet i sig var rätt odramatiskt men en intressant
punkt var utvärdering av det nya formatet på SM-finaler. Undertecknad var med och baxade igenom detta
beslutet vintern 17/18 efter några års kämpande och

då var det en hel del friktion. Rätt många var mycket
negativa till förändringen. Bland annat pratade man
om att förändringen bara gynnade ett lag men också
att handbollen skulle tappa genomslag. Nu tog ju sig
inte det laget till final så första året blev ett bra test.
Det sportsliga utfallet kan ingen klaga på efter den
makalösa kampen över 5 matcher mellan Alingsås och
Sävehof. Ekonomiskt blev det också en succé för både
klubbarna och ligan. Det mediala genomslaget totalt
medförde en mångdubbling i räckvidd och frekvens i
tidningar, TV och digitalt. Jag tror det dröjer innan vi
diskuterar en återgång till en SM-final ! Kanske är det
då mer intressant att se om vi kan ersätta pool-spelet
med Svenska cupen i någon form.
Apropå friktion kan man konstatera att det finns en
hel del sådan vad gäller vår egen härliga stad vid vattnet. Var kommer vi ifrån, var är vi och vart skall vi?
I dessa frågor har vi just nu en livlig debatt och många
inspel och åsikter. Det tror jag är bra och kommer att
göra att vi vågar satsa på långsiktiga utvecklingsprojekt
där vi tillsammans tar Kristianstad in i framtiden!
Avslutningsvis vill jag, efter det att vi grillat oss genom
sommaren, slå ett slag för en av mina favoriträtter;
stekt ankbröst (salta och snitta skinnet och stek hårt
på skinnsidan och eftervärm i ugn till ca 55 grader och
skiva upp innan servering) med wokad spetskål (3 minuter i pannan med lite olja, smör, salt, en nypa socker
och 5-10 cl vit balsamvinäger) en god sås, gelé och ris
eller potatis. Till det tar man en trevlig Pinot noir t ex St
Clair Origin nr 16015 för 109:- eller en äkta bourgogne
Les Ursulines nr 78614 för 139:-. Då har du en riktig
festmåltid att servera dina vänner och vänner är något
man skall vårda även när det ibland är lite friktion i
relationerna. Då får man utveckling i tillvaron!

Nikolas Larsson
Mångsysslare
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Gör som grabbarna i laget,
handla hos oss innan match!
IFK + MAXI= SANT
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