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Foto: Bildbyrån, Hässleholm.

HANDBOLL – SPORTEN JAG ÄLSKAR OCH LEVER MED
Kan man älska sport och växa upp utan att
titta på handboll? Jag måste tyvärr svara
ja på den frågan. Jag växte upp i Stockholm under 60- och 70-talet. Jag provade
på nästa alla sporter som finns men som
åskådare var det bara fotboll och ishockey
som gällde. Varje vecka året runt besökte
jag Råsunda eller Johanneshov för att heja
på AIK. Efter en vinst var det magiskt att
kliva ner i ett överfullt t-banetåg där vi alla
sjöng segersånger.
Visst läste jag om Bobban, Lurch och de andra. Min
pappa, som är uppväxt i Osby, brukade prata om det
otroliga handbollslaget i Kristianstad som han ofta
tittade på hängande i en ribbstol. Jag, som många andra, fick först upp ögonen för handboll på allvar när
Bengan boys hade sina framgångar. Riktigt nära kom
jag dem när jag var på OS i Barcelona och såg flera
matcher från första raden, men skall jag vara ärlig så
var det nog USAs basketlag och JOs guld som gav mig
de största OS stunderna på den resan.
Jag flyttade till Kristianstad när IFK hade sin kräftgång lite lägre ner i divisionerna och det mest spännande i idrottsväg i stan var att titta på ett derby
mellan Nosaby och Bromölla. Vår äldste
son Oskar spelade fotboll och hans
tränare Mumma tog med

honom på några handbollsträningar. Både Oskar och
jag gillade verkligen sporten. Den fysiska kontakten.
Det sportsliga uppträdandet utan filmningar. Att det
hela tiden händer saker. Den första turneringen var
Åhus Beach och efter den var vi fast. Oskar spelade i
ett lag med några kompisar och lillebror Christian fick
vara med som avbytare. Att se en sådan glädje och

“TÄNK ATT VI HAR BÅDE ETT
DAM- OCH ETT HERR-LAG
I HÖGSTA SERIEN!”
lekfullhet var fantastiskt. Tänk vilken otrolig förmån
vi har som har denna turnering här i vår kommun!
När hösten kom började vi gå och titta på A-laget i
idrottshallen. Jag stod alltid högst upp och där var det
svettigt och trångt. Det var mycket känslor som vibrerade när det var jämna matcher. Det var helt enkelt
helt underbart! Det kändes som i t-banan när jag var
barn-fantastiskt! När sedan Ola tog över och skapade
vårt framgångsrika lag så var jag helt såld!! Vi spelar
precis så som jag älskar att handboll spelas – ett riktigt
fysiskt och starkt försvar som sedan snabbt slår om till
snabba anfall.

spelar match så tittar vi på IFK Kristianstad. Alla
semestrar har lagts på olika handbollscuper. Nästan
varje dag ser vi på någon handbollsmatch och många
dagar ser vi på två eller fler. Nu i EM tider är det julafton för det är två matcher varje dag och sedan kan
man klämma in en Handbolls- eller Bundesligamatch innan läggdags. Jag tycker därför det är riktigt
roligt att vi nu kan göra ett gemensamt handbollsevent med Kristianstad handboll, så att vi på en biljett
kan se båda elitlagen från stan. Tänk att vi har både
ett dam- och ett herr-lag i högsta serien! En sak till
som jag verkligen gillar med handboll är att den är så
jämställd. Det är lika många pojkar som flickor som
spelar handboll i Kristianstad och man har precis samma förutsättningar att bli elitspelare. Vad jag vet är det
är inte någon annan lagidrott som kan erbjuda det.
Ta nu alla ni som läser detta chansen och kom till arenan för att uppleva värdens bästa sport live i värdens
finaste handbollsarena!

Johan Cosmo
Ordförande IFK Kristianstad

Min familj har de senaste tio åren levt med IFK Kristianstad och handbollen. När inte någon av barnen

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.

MATCHVÄRD

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

Vår Legend Ingvar Ehlo har somnat in. Han
var den sista i livet av våra stora lirare som
dominerade handbollen i Sverige under
vår första storhetstid.

VI ALLA I IFK KRISTIANSTAD
BEKLAGAR SORGEN!

#JAGÄRORANGE

SÖDRA KURVAN

VILL VÄXA
Vi i Södra Kurvan vill växa och bli större,
därför söker vi dig/er som kan
• Trumma
• Stå med oss i kurvan och skapa den
stämningen som vi är kända för
Låter detta som något du skulle vara intresserad
av anmäler du dig till info@sodrakurvan.se eller
via vår Facebook.
Södra Kurvans Styrelse

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

Foto: Bildbyrån, Hässleholm.

VI MINNS INGVAR ”ISA” EHLO

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: Bildbyrån, Hässleholm.
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VALTERS JULKLAPPAR TILL
10 LAGKAMRATER
Teitur Einarsson: En väckarklocka.

NYFIKEN PÅ VALTER CHRINTZ
Höstens hetaste spelare i IFK Kristianstad – ja, kanske till och med i hela handbolls-Europa – är onekligen 18-årige Valter
Chrintz från Åhus. Med iskalla straffar och
kantavslut av högsta klass har han fått en
omedelbar plats i våra brandgula hjärtan
och ett smeknamn som säger allt: ”Prinsen
av Kristianstad”.
Det är mycket nu?
– Haha, ja det har varit mycket media den senaste
månaden. Jag har dessutom precis förlängt mitt kontrakt och det har också vållat en hel del uppmärksamhet. Men det känns jättebra, jag trivs verkligen med
allt och alla här och känner att det är bra för min utveckling att stanna i Kristianstad ett par år till.
– Jag går dessutom ut gymnasiet till sommaren och att
nästa år kunde fokusera enbart på handbollen ska bli
riktigt skönt. Även om skolan varit väldigt hjälpsam
och lösningsorienterad är det tufft att få ihop allt, man
blir lite splittrad och sliten mentalt.
Men skolan går först?
– Jag ska inte sticka under stol med att handbollen
är roligare men jag vill ha en grund att bygga vidare
på om jag blir allvarligt skadad eller inte får en framgångsrik handbollskarriär – därför har skolan gått
först. Det är något mina föräldrar har varit tydliga
med och något vi pratat mycket om. Vi har också pratat om att alltid behålla fötterna på jorden och att vara
ödmjuk trots all uppmärksamhet och så hoppas jag
folk uppfattar mig.
Hur känner du inför all uppmärksamhet. Är den
jobbig?
– Nej, inte än så länge i alla fall. De flesta som hör av
sig är positiva och att media vill prata med mig är ju
ett resultat av att det gått bra på handbollsplanen och
det är ju inte negativt, säger Valter och skrattar.
– Däremot blir förväntningar och press utifrån större
ju mer och bättre man spelar, det är jag medveten
om. Den största pressen kommer emellertid från mig
själv och jag blir faktiskt inte särskilt påverkad av saker som händer runt omkring mig. Jag är nog ganska
trygg i mig själv och det har jag mina föräldrar att
tacka för.
Hur är du som person?
– Jag har fått höra att jag uppfattas som lugn men det
är jag faktiskt inte… men snäll och trevlig hoppas jag

andra tycker om mig. Och frågar du mina föräldrar
och lagkamrater skulle de nog säga att jag är stökig,
berättar Valter och skrattar högt.
– Som handbollsspelare är jag engagerad och vill verkligen utvecklas. Jag älskar att träna och har en enorm
drivkraft att lära mig mer och det är faktisk något jag
är stolt över.
Att folk tror att du är en lugn person kanske beror
på att du ser så lugn – nästan iskall – ut ¬ när du tar
straffar. Eller vad tror du?
– Så är det kanske men iskall är jag egentligen inte.
Det handlar snarare om att jag – inte minst i Champions League ¬– känner att jag har allt att vinna när jag
ställs mot rutinerade målvakter som kanske är dubbelt
så gamla som jag. Det är en extremt skön känsla! Det
är också därför det är mer nervöst att slå straffar mot
bottenlag i Handbollsligan än att göra det mot exempelvis Champions League-mästarna.
– Jag inser dessutom att jag inte kommer att göra mål
på alla straffar och avslut och det bidrar också till ett
lugn vilket kanske syns på mig, så kan det kanske vara.
Vad vill du främst utveckla i ditt spel?
– Framåt tycker jag att jag håller samma nivå som de
andra i laget och i Handbollsligan men bakåt finns det
mycket att bli bättre på. Jag behöver dessutom utveckla min fysik så att jag är redo att ta nästa steg i min
handbollskarriär den dagen det blir aktuellt.
Vad är nästa steg då?
– Drömmen är att spela i Bundesliga, det är en liga
jag följt sedan jag var liten. Även om det finns lag i
andra länder som är intressanta tilltalas jag av att det
är många jämna matcher i Tyskland och att det ofta
också är mycket publik och god stämning på läktarna.
Vad hade du gjort om du inte hade spelat handboll?
– Jag hade definitivt hållit på med en annan sport,
förmodligen tennis. Jag älskar tennis och är enormt
imponerad av Roger Federer. Han ger ett extremt
lugnt intryck när han spelar men inom honom bubblar känslorna och så är det lite för mig när jag spelar
handboll, säger Valter och ler stort.
Vad framtiden har att ge ”prinsen av Kristianstad”
återstår att se men solglasögon lär han behöva …

Björn Melin
Frilansskribent
@bokstavstrogen

Philip Henningsson: En flickvän. Den
killen är drömmen!
Johannes Larsson: Högsta betyg på
senaste tentan.
Anton Halén: En tvillingvagn, han har två
barn nu.
Viktor Hallén: En Malmö FF-tröja som
den AIK:are han är.
Anton Persson: Ett par pösiga byxor.
Ludvig Jurmala Åström: En skånsk
ordbok.
Richard Kappelin: En chipspåse.
Arnar Arnarsson: Längre hår, han liknade
en viking mer innan han klippte av allt.
Helge Freiman: Mer tid till Fortnite.
Foto: Bildbyrån, Hässleholm.

SPELARTRUPP 2018-2019

1

– 1990-10-16 – IFK Ystad HK –

4

– 1992-07-29 – Lysekils HK –

9

LEO LARSSON

ADAM NYFJÄLL

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

13

– 1990-05-13 – FH Hafnarfjordur –

20

– 1998-06-05 – IFK Kristianstad –

25

8

ÓLAFUR GUÐMUNDSSON

ANTON PERSSON

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

KRUTIS
– 2013-11-16 – IFK Kristianstad –

MV

16

M6

5

H9

10

– 1995-07-21 – CH. Palautordera –

V9

14

– 1994-02-01 – Sannadal SK –

V6

21

– 1994-10-22 – Lidköpings HK –

M6

26

– 2000-04-26 – Åhus Handboll –

M

A

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

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

MARC CAÑELLAS

VIKTOR HALLÉN

ALFRED EHN

VALTER CHRINTZ

Foto: Kimme Persson, Studio 11

MV

2

M6

6

M9

11

– 1991-08-09 – IFK Kristianstad –

V6

17

– 1992-02-26 – Lidingö SK –

V6

24

H6

30

B

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

er - Skimming säk
E
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Sveriges häftigaste handbollsklubb

#jagärorange

LAGUPPSTÄLLNINGAR
Nr.

Spelare

Mål Halvlek 1

Mål Halvlek 2

IFK KRISTIANSTAD

IFK YSTAD HK

Nr.

Spelare

1. Leo Larsson

1.

12. Gustav Banke

12. Linus Olsson

16. Richard Kappelin

20. Marcus Cleverly

2. Emil Hansson

2. Oscar Hansson

3. Hugo Svensson

4. Simon Aulen

4. Adam Nyfjell

6. Christoffer Svensson

5. Arnar Arnarsson

7. Jonathan Mollerup

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

T R Ä N A R E:

T R Ä N A R E:

Ola Lindgren

Kenneth Andersson

A S S . T R Ä N A R E:

M Å L V A K S T R Ä N A R E/
FY S T R Ä N A R E:

Lasse Olsson
M A T ER I A LFÖ R V A L T A R E:

Stefan Ljunglöf
SJUKGYMNAST:

Patrik Sigsjö
MASSÖR:

20. Anton Persson

Ingemar Gannby

21. Alfred Ehn

LÄ K A R E:

Markus Waldén

Sebastian Glemhorn

8. Christopher Schnell
9. Oliver Olsson
10. Oscar Zareba

Philip Åkesson

14. Jack Månsson

M A T ER I A LFÖ R V A L T A R E:

15. Christoffer Nilsson

Jörgen Brandt
Dan Johansson
Tommy Rasmusson
LA G L ED A R E:

21. Filip Långh
22. Henrik Knudsen

Leif Wedberg

23. Jesper Gustavsson

S J U K V Å R D A R E:

25. Freddy Andersson

Sofie Olsson

24. Teitur Einarsson

FY S T R Ä N A R E:

26. Axel Eriksson

25. Ludvig Jurmala Åström

Jonas Carlström

27. Johan Nilsson

26. Valter Chrintz

K O S T R Å D G I V A R E:

29. Emil Berggren

30. Anton Halen
35. Evon Mohlin

DOMARE Joakim Lindbratt & Tommie Moberg

Vickie Peolin
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

Mål Halvlek 1 Mål Halvlek 2

33. Herman Bosson
83. Fredrik Petersen

FUNKTIONÄRER Lars Brorsson & Lennart Nilsson

SPELPROGRAM & RESULTAT

TESTA SURFPAKETET!
33-24

Lördag

2018-09-08 18:15

IFK Kristianstad

HK Malmö

23-20

Onsdag

2018-09-12

19:00

Ystads IF HF

IFK Kristianstad

18-24

Onsdag

2018-09-19

19:00

IFK Kristianstad

HIF Karlskrona

27-23

Onsdag

2018-09-26 19:00

Lugi HF

IFK Kristianstad

23-25

Måndag

2018-10-15

19:00

Önnereds HK

IFK Kristianstad

25-36

Fredag

2018-10-19

19:00

IFK Kristianstad

IFK Skövde HK

29-28

Söndag

2018-10-21

16:30

IFK Kristianstad

AIK

28-21

Onsdag

2018-10-31

19:00

HK Malmö

IFK Kristianstad

27-25

Onsdag

2018-11-07

19:00

IFK Kristianstad

Ystads IF HF

26-23

Onsdag

2018-11-14

18:00

IK Sävehof

IFK Kristianstad

28-24

Onsdag

2018-11-21

19:00

Alingsås HK

IFK Krisianstad

33-23

Torsdag 2018-11-29

19:00

IFK Kristianstad

Hammarby IF HF

35-23

Torsdag 2018-12-06

19:00

HIF Karlskrona

IFK Kristianstad

27-36

Lördag

2018-12-08

16:00

IFK Kristianstad

Redbergslid IK

29-18

Torsdag 2018-12-13

19:00

Eskilstuna GUIF IF

IFK Kristianstad

21-26

Söndag

2018-12-16

16:00

IFK Ystad HK

IFK Kristianstad

24-27

Onsdag

2018-12-19

19:15

IFK Kristianstad

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

” 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
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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: 18 december 2018
TABELL

BLI NYHETSCHEF PÅ KÖPET.

I

Önnereds HK

URFPAKET

IFK Kristianstad

SS

2018-09-05 19:00

F

Onsdag

KÖP KRIST

HANDBOLLSLIGAN 2018–2019 – Grundserien

SP

V

O

F

+/-

P

+/-

1.

IFK Kristianstad

17

14

0

3

476 - 406

28

70

2.

HK Malmö

18

11

2

5

481 - 437

24

44

3.

IFK Skövde HK

18

11

1

6

530 - 485

23

45

4.

IK Sävehof

18

10

2
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5
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2

7
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Alingsås HK
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7
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1
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IFK Ystad HK
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8
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458 - 509
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11.

Eskilstuna Guif IF
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11
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12.

Önnereds HK
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3
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Hammarby IF HF
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14.
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4

1
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420 - 477

9
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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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JAKTEN PÅ DE FÖRSVUNNA POKALERNA
IFK Kristianstad är på god väg mot den
aktningsvärda åldern 120 år, och som en av
Sveriges genom tiderna mest framgångsrika handbollsklubbar måste ju ett och
annat avtryck finnas kvar. Där bör ju framförallt trona åtta stolta pokaler för de
erövrade SM-gulden inomhus.
De fyra senaste SM-guldpokalerna (2015, 2016, 2017
och 2018) har nog ingen missat att beundra. Alla finns
de till allmän beskådning i baren en trappa upp, väl
synliga från foajén. På entréplan närmast VIP-ingången
finns ett prisskåp med allehanda erövrade pokaler,
bland annat för SM-guld. Dock inte en av de åtta,
utan för SM-guldet i utomhushandboll 1944. På fin
hedersplats bredvid finns SM-silverpokalen från 2012.
Pokalen som markerar IFK Kristianstads återkomst
till den absoluta toppen i svensk handboll. Vår första
final på decennier, som nåddes efter skrällvinsten uppe
i Eskilstuna, och som skapade en orange folkvandring
till Malmö. Vi både fyllde och tömde Malmö Arena
på samma gång (läktarna fylldes och barerna tömdes).
Men var är de fyra första SM-guldpokalerna, från
1941, 1948, 1952 och 1953?

Jakten leder till IFKs kansli. Lite här och var står pokaler uppställda, och under några bord hittas även ett
antal flyttlådor med pokaler. En djupdykning i lådorna,
eller snarare en varsam uppackning av pokalerna, görs
under trygg övervakning av Krutis. Många intressanta
fynd finns där, några mer värdefulla än andra.
Tre fortfarande aktiva vandringspris med namn
ingraverade för varje år:
• Kurt Tornemarks minne (en rejäl pjäs som kräver sin
armstyrka för att höjas)
• Översta Adolf Johnssons vandringspris 1949 (en
silverpokal med Åke Moberg till Philip Henningsson)
• Carl Borgs Minne 1956 (en silvertallrik med Hans
Sjöholm till Gustaf Banke).
Både äldst och störst i en klass för sig är urnan som utgör ”Vandringspris i allmän idrott mellan IFK Karlshamn och IFK Kristianstad uppsatt år 1915” med ingraverade resultat. IFK Kristianstad vann 1915, 1916
och 1918 och med tre inteckningar erövrades urnan
för gott för 100 år sedan.
Silverpokalen efter den nesliga finalförlusten 2013 (ni
vet den där bollen i ögat på Lucau). Den pokalen ska
självklart lyftas fram i ljuset och få sin plats i prisskå-

pet nere i entrén. Näst bäst i Sverige, på väg mot toppen, ska vi inte skämmas för!
Men inga SM-guldpokaler! Försvunna under årens
lopp. Mystiken tätnar, var finns de? Försvunnen på
segerbanketten? Borttappad på vägen hem? I en låda
i en privat källare i arvet efter någon lagledare eller
gammal ordförande? Står som blomvas eller godisskål
någonstans? Hur ser guldpokalerna ut? Finns de på
bild?
Vet någon var dessa pokaler är eller vad som hänt
dem, så får ni gärna delge oss det. Helst ska ju pokalerna återbördas till där de hör hemma, nämligen på
finaste plats i Arenan bredvid sina fyra betydligt yngre
syskon. Dessa försvunna pokaler har funnits, för om
IFK fick ”Sommarlustpokalen 1923 för bästa laget i
staffetlöpning 12/8”, så fick vi garanterat även pokaler för SM-guld i handboll. Jakten går vidare!

Daniel Sirensjö
Statistikintresserad IFK-supporter
@sirensjo

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

För privatpersoner och företag

HUVUDPARTNERS 2018-2019
DIAMANTKAMRATER

GULDKAMRATER

SILVERKAMRATER

Foto: Kimme Persson, Studio 11.

ARENA-KOCKARNA TÄNKER OCKSÅ TA SM-GULD!
Jag träffar Jesper Sandqvist, ägare av
Jespers Mat&Vinhus, tillsammans med vår
egen Henrik Fröberg en stillsam förmiddag
i Stjärnrestaurangen. Den ene med ett glas
vatten i handen, den andre med en tom
kaffekopp framför sig. Bilden känns synnerligen obekväm och jag bestämmer mig för
att den inte ska få fastna på min näthinna.
Om du nu har satt morgonkaffet i halsen vill jag säga:
Lugn, bara lugn. Innan denna krönika är slut kommer
vi att ha avhandlat kärleken till mat, avec-vagnar i korridorerna och 9-liters flaskor med Moët & Chandon.
Nu känns det mycket bättre, eller hur?
Från och med årsskiftet kommer Jespers Mat&Vinhus
att ta över driften av samtliga mat- och dryckesupplevelser i Arenan. Men Jesper har faktiskt redan tjuvstartat lite. Passat på att sortera och slänga en massa
saker i restaurangköket medan Henrik Fröberg varit i
Florida och förlustat sig med sin familj. Denna rensning har gjort Henrik ganska rädd och orolig. – Du får
ju skylla dig själv, konstaterar Jesper glatt. För mig var
det helt perfekt att du var iväg så att jag fick chansen
att röja – nu kan man ju till och med se vad vi har för

grejer! – Men du har väl inte slängt kaffemaskinen,
frågar Henrik med darrande stämma.
Jesper kommer att vara ständigt närvarande framöver
för att lyssna på gästerna, känna av stämningen, ställa
frågor. Tanken är att kunna erbjuda alla kära IFK-are
något nytt och spännande vid varje besök i Arenan.
– Det är kärleken till maten som kommer att vara i
fokus, förklarar Jesper. Jag vill att alla besökare ska
känna det och att det verkligen blir en extra ”krydda”
till själva handbollsmatchen.
Som sig bör har Jesper även ett bankande IFK-hjärta.
Inte nog med att han själv har spelat i IFK tillsammans med ingen mindre än Jesper Larsson och Fredrik
Rosengren på ICA Maxi – en av hans söner spelar nu
i juniorlaget och hans förtjusande hustru, Nicoline,
jobbar ofta som funktionär vid hemmamatcherna.
Nicoline kommer förresten också att bidra med sitt
engagemang. Hon har redan föreslagit en snygg avecvagn, som hon dessutom har erbjudit sig att själv hantera – som ”avec-tant”. Tanken är att man enkelt ska
kunna sträcka ut en hand och snabbt få en stärkande
avec – även mitt under brinnande match. Fast inte om
man sitter på läktaren. Det kommer helt enkelt inte att
gå att köra runt vagnen där. Sorry.

Någonstans där under vårt samtal börjar Henrik och
Jesper också att mumla om 9-liters flaskor med Möet
& Chandon champagne. – Vaddå, frågar jag, menar
ni att man kan köpa det i baren? Sanningen är att det
(av okänd anledning) faktiskt finns en flaska, så förmodligen går den att köpa. Om nu någon skulle vilja
ha den. Och annars finns ju riktigt bra viner av olika
slag – till riktigt hyfsade priser dessutom. – Vi vill att
vinerna ska ge ännu bättre matupplevelser och här
finns flaskor som man nog inte kan köpa till så bra
priser någon annanstans i stan, förklarar Jesper.
Jag känner mig mer och mer uppjagad och riktigt längtar efter januari. Just detta att det kommer att vara
en ständig förändring är så häftigt. Ungefär som en
handbollsmatch, helt enkelt. – Exakt, skriker Henrik.
Varför är det bara IFK som ska få SM-guld? Vi tänker
bli lika bra på mat och dryck som IFK är på planen. Så
att vi får SM-guld i kategorin Bästa Arenan i Sverige!

Åsa Scharin
Handbollskännare och sportfanatiker

GOD KAMRAT ÄR MALVA MELLBLOM
Nu är det dags för den andra Goda Kamraten den här säsongen och denna gången
hittar vi henne i IFK Kristianstad flickor 06.
Tjejen som har blivit utvald heter Malva
Mellblom.
Jag träffade Malva tisdagskväll efter deras träning ute
i Fröknegårdshallen. Hon var fortfarande uppe i varv
efter träningen men man såg hur kul hon hade haft.
Idag hade de tränat på försvarsspel och anfallsspel,
hon tycker anfall var roligare idag. Det som är det
absolut roligaste är dock att stå i mål säger hon.

” Malva är en glad och positiv tjej som alltid sätter
laget före jaget. Hon är lugn och trygg men nära till
skratt och alltid en Göteborgshistoria på bakfickan ”
– Fredrik ”Feffe” Roos, tränare IFK Kristianstad F06
God Kamrat är ett projekt som IFK Kristianstad
har tillsammans med Länsförsäkringar Göinge
Kristianstad för att lyfta fram kamratskap och goda
föredömen i föreningen.

När hon inte spelar handboll spelar hon fotboll i
Gärds Köpinge IF. Hon tycker båda sporterna är lika
roliga och hoppas kunna hålla på med båda sporterna
så länge hon bara kan.
Till slut frågade jag henne vad hon tycker en God
Kamrat ska vara, då fick jag detta svar.
” Jag tycker en God Kamrat ska stötta och tagga till
sina lagkamrater. Den ska inte säga något negativt,
aldrig klaga och ska inte vara självisk. Det viktigaste
är dock att alltid se alla i laget, är någon ledsen så
måste den personen få stöd. ”
Jag satte mig vid sidan av träningen och pratade med
en av Malvas lagkamrater som tyvärr inte kunde delta
i träningen. Hon stämde in att Malva är en exemplarisk lagkamrat och beskrev henne som följande.

” Hon är väldigt snäll. Hon får med alla i laget sen ser
hon alla i laget, hon märker om någon är nere och då
peppar hon henne ” – Malvas lagkamrat Alma Dietsch

Christian Cosmo
EABS/VCL Koordinator

#JAGÄRORANGE

VÄLKOMMEN IN PÅ
JULFRUKOST 17/11- 06/01

PRIS PER PERSON

125:BARN UPP TILL 10 ÅR 69:VARDAGAR: 06:30-09:30
HELGER: 07:30-10:30
22/12- 06/01 07:30-10:30
BOKA BORD PÅ TELEFON 044 20 38 50 ELLER
MAIL CHRISTIANIV@FIRSTHOTELS.SE

FIR S T H OT E L CHR I STI AN I V
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-gör som grabbarna i laget,
handla hos oss innan matchen!
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:Handla andra varor för minst 200
så får du köpa...
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KRISTIANSTAD

LÄSK

Coca-cola, Fanta, Sprite. 2 liter. Flera olika
sorter. + pant 10:-. Jfr pris 5:00/liter + pant.
Max 1 köp/hushåll.

VECKA 51 Erbjudandet i annonsen gäller t o m 23/12 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

