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DET BÖRJAR NÄRMA SIG.....
Det som vi alla gått och längtat efter, nämligen slutspelet i handbollsligan! Säga vad
man vill om handbollsåret så här långt...
men det är nu som det börjar dra ihop sig
till det vi alla längtat efter, nämligen slutspelet och vem som till slut ska stå som
segrare och få höja SM-bucklan!
Det är med andra ord nu som laget skall in i slutspelsmode och ”steppa upp” för att visa motståndarna vilket lag vi är; mod, attityd, karaktär och glädje är helt
avgörande egenskaper i ett slutspel.
Även om vi inte är i slutspel ännu så är det nu som
vi sätter dessa egenskaper, så när väl slutspelet drar
igång så är vi alla förberedda både mentalt och fysiskt.
I matchen mot Eskilstuna GUIF som vi vann övertygande visade vi det som kommer behövas för att gå
hela vägen till SM-final och slutligen stå där med guldet - mod, attityd, karaktär och glädje.
Jag vet att vi som supportrar också
håller på att ladda för slutspel,

det märks inte minst på engagemanget i sociala medier. Vi ser det även på ökade publiksiffror i arenan
och engagemanget ”på stan” där fler och fler kommer
fram och vill prata handboll...kul på alla sätt och vis!
Handboll och IFK Kristianstad berör människor på
många vis i Kristianstad med omnejd.

“VI SER DET ÄVEN PÅ ÖKADE
PUBLIKSIFFROR I ARENAN
OCH ENGAGEMANGET...”
Vi har inför kvällens match 18 vinster på de senaste
21 matcherna och jag är övertygad om att ikväll kommer våra orangea krigare inte förlora pga avsaknad av
mod, attityd, karaktär eller vikande inställning.

Alingsås som lag är väldigt komplett med bra spelare på
alla positioner och några spelare att lägga extra märke
till är målvakten Gustav Skagerling, spelfördelare och
skytten Felix Claar, kantspelaren Samuel Lindberg och
den irrationella mittnian William Moberg.
Så låt oss nu som nummer 8 hjälpa vårt lag in i slutspelsmodet genom att besöka Arenan och samtidigt
passa på att besöka våra partners som ställer ut på
minimässan idag innan matchen och för att därefter
tillsammans heja fram laget till en ny seger i vårt
Colosseum!

KOM IHÅG; ÄLSKA, INTE HATA!
Anders Chrintz
Ordförande IFK Kristianstad

Alingsås förlorade sin senaste match mot ett mer kämpande Skövde, precis som flera gånger tidigare denna
säsong, på hemmaplan. Ibland är handboll svårt att
förstå och förklara.

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

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

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

Wallgårds

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

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

Wallgardsfarg

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

#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, Studio11 & Bildbyrån, Hässleholm.

fb.com/ifkkristianstad

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

ifk1899

Rinkaby Rör
Din VVS- och VA-butik!
Välkommen till vår butik i Rinkaby
med stor badrumsutställning.
Här får du personlig service, rådgivning och de bästa erbjudandena!
Måndag– Fredag, kl 08.00–17.00
Sandhedsv. 2, Rinkaby
www.rinkabyror.se

Industrigatan 41, 044-126070. Citybudet.se

@ifkkristianstad

– Det var helt knäppt, förklarade Valter och skakade
på huvudet. Hela gångvägen var översvämmad så vi
fick klättra upp på vallen och springa på tågrälsen! Jag
kunde utan problem se den skrämmande scenen framför mig, två orangea lokomotiv som när som helst kan
spåra ur…

Foto: Bildbyrån, Hässleholm.

TVÅ ORANGEA LOKOMOTIV
Alla läsare har vid det här laget förstått
att det hela tiden är väldigt mycket som
händer utanför handbollsplanen. Antingen
genom självupplevda spännande händelser eller efter att ha tagit del av mina avslöjande krönikor. Men oavsett vilket – vi vet
ju också att det alltid är självaste handbollen som löper som en röd tråd igenom allt,
eller hur?
Nu vill jag bara för ordningens skull påpeka att denna
krönika skrivs innan torsdagens match mot GUIF!
Sebastian, som är min stränge uppdragsgivare,
avkrävde mig nämligen texten redan dagen före denna
viktiga match för att krönikan skulle hinna redigeras,
lay-outas, skickas till Kristianstadsbladet och tryckas
för att kunna ligga i era händer idag.
Med andra ord – när jag nu inte har någon match att
rapportera från gäller det att ta fram kreativiteten,

kära vänner! Jag kan exempelvis berätta för er att vår
egen Valter Chrintz har köpt ett par nya skor. Fabrikören och jag stötte på honom utanför Cenino i söndags,
när vi var färdiga med vår power walk i Vattenriket.
Valter såg så nöjd och glad ut där han gick med sin
kasse att vi givetvis var tvungna att fråga vad han hade
handlat.
Valter visade stolt upp innehållet i kassen – en rosa
skolåda. Vad denna skolåda egentligen innehöll framkom faktiskt inte, men vi stod länge och beundrade
den. Parallellt med vårt visade intresse för den rosa
skolådan diskuterade vi exalterat den extremt höga
vattennivån i stan. Fabrikören och jag hade flera
gånger tvingats avvika från vår tänkta väg och av den
anledningen hamnat på helt andra ställen än vi trott
från början. Vilket i och för sig ofta kan vara ganska
spännande.
Exakt samma sak, berättade Valter uppbragt, hade
hänt honom och Leo Larsson när de var ute och löptränade tillsammans längs Hammarsjön häromdagen.

#JAGÄRORANGE

Senast jag med egna ögon såg Leo Larsson löpträna
var i januari när han lade ut en video på sitt Instagram
från familjens resa i Australien. Med den inspirerande texten: ”Försäsongen är i full gång”, får vi se en
springande, helt genomsvettig Leo som tacksamt når
slutmålet, en iskall paraplydrink. Tro mig, denna lilla video kommer att bli ett historiskt IFK-dokument.
Varken mer eller mindre.
Detta var några spaningar från en annan sida av handbollsverkligheten. För det finns alltid en annan sida!
Exempelvis Ólafurs förtjusande hustru Tinna. Nu är
ju tack och lov Olli på banan igen, men hur har hon
haft det under hela hans skadeperiod? Kvinnan som
inte bara ska arbeta och ta hand om de söta barnen,
hon har dessutom behövt stötta stackars Olli. För
självklart måste han ha varit superfrustrerad. Men
hur sur har han varit? – Ja, alltså, ganska sur faktiskt,
erkänner Tinna när jag stöter på henne i Arenan. Det
är inte otänkbart att hon är den som är gladast av oss
alla nu när hans vad är läkt…
I skrivande stund är jag slutligen ganska orolig över
att jag kanske inte har någon att gå på handboll med
på torsdag (alltså den matchen som varken jag, eller
någon av er, ännu har sett när jag skriver detta). Jag
tänker att jag ska fråga Valter Chrintz’ mamma. Det
skulle kunna resultera i en mycket intressant krönika
framöver!

Åsa Scharin
Handbollskännare och sportfanatiker

Foto: Mentor Selaci, Studio11.
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Den fjärde december spelade IFK Kristianstad hemma mot IFK Ystad, Olafur Gudmundsson missade matchen pågrund
av avstängning men trots det fick han de
största applåderna denna kväll då han inför stående ovationer skrev på för två nya
säsonger med IFK Kristianstad.

Att förlänga kontraktet med IFK Kristianstad var ett
tufft beslut, inte för att han inte ville lämna klubben
utan för att erbjudandena från europeiska klubbar var
svåra att tacka nej till. Processen blev utdragen och
mentalt var det en jobbig tid. När beslutet väl togs att
förlänga gick det desto fortare.
- Allting gick så snabbt, killarna i laget visste ingenting så även de blev ganska överraskade. I och med
att det gick så fort så hann jag inte tänka på hur det
skulle tas emot från publiken. När jag kom in och fick
det mottagandet av publiken fick jag gåshud och blev
stolt. Det kändes helt rätt och något som jag kommer
att minnas för resten av livet, en stor höjdpunkt under
min karriär. Man blir stolt och extra roligt var att jag
fick dela upplevelsen med min dotter Olina som var
med på innerplan.
Efter en tid av skador gjorde lagkaptenen comeback i
torsdagens match mot Guif där han byttes in efter 20
minuters spel och stod för ett mål i segermatchen.
Olafur spelar alltid med ett stort hjärta. En urkraft
som alltid vill vinna och kräver extremt mycket av sig
själv men även av sin omgivning.
- Jag har stora krav på min omgivning men samtidigt får man akta sig. Alla måste få göra sin grej och
på sina villkor. Man kan inte tvinga någon att göra
något som de inte vill, allt måste komma inifrån och
den känslan måste du själv ha. Men såklart som lagkapten måste du försöka aktivera och ställa krav på
varandra. Jag ställer krav på mina medspelare och
klubben. I sin tur har mina lagkamrater och klubben
krav på mig.
Kan det vara en press?
- Absolut, kanske framförallt när jag har varit här så
länge och vet vad klubben vill och de framgångar vi

åstadkommit. Såklart känner jag att jag ska kunna
bidra med mer än de som är nya eller de unga. Jag ska
ta större ansvar och det försöker jag göra.
Utanför handbollsplanen är Olafur lugnet själv. Men
väl på handbollsplanen är det en helt annan person.
Med ett otroligt driv och en järnvilja är gränsen till
övertändning hårfin. I takt med att rutinen har växt har
humöret förbättrats, men Olafur jobbar fortfarande
med att inte bli för övertaggad.

- Jag jobbar väldigt mycket med att hitta rätt nivå.
Ibland har energin varit för låg och inte presterat och
ibland för hög och inte presterat. Det är så mycket
känslor, handbollen är det jag brinner för. Jag blir förbannad och jag blir glad vilket jag visar på plan. Utanför plan är jag kanske inte närheten av det men
det är det bästa med idrott, man kan gå in och göra
vad man vill. Man kan göra som Leo som visar
magen varje gång han blir glad, det är roligt med
spelare som visar känslor. Att spela med känslor spelar
en stor roll för alla, för oss i laget och alla som följer
oss. Det triggar mig och det triggar de andra och jag
hoppas att publiken följer med på den vågen. Utan
engagemang utvecklas vi inte och det gäller att inte hålla
igen utan våga visa känslor. Så länge man inte gör något
dumt som att dra på sig utvisningar eller röda kort. Igen,
det är en balans men jag är hellre övertaggad än för låg.
Du har varit skadad under den senaste tiden, hur är
det att sitta bredvid?
- Det är väldigt jobbigt att inte kunna vara med. När jag
ser matcherna vid sidan av kan jag inte vara runt folk.
Jag kan inte sitta still, jag blir arg och frustrerad för att
jag inte kan hjälpa laget. Samtidigt gäller det att hitta
positiva delar med att vara borta, det ger mig möjlighet
att bygga fysik och det ger tid för återhämtning. När
man är skadad kan man använda perioden till att få
tillbaka hungern och längta efter handbollen på ett sätt
som man kanske inte gör när man är mitt inne i säsongen. Nu känner jag att jag inte vill göra någonting annat
än att spela handboll, jag har saknat det.
Du spelade otroligt mycket under hösten och är en
viktig kugge i lagbygget. Hur är perioden då det är
mycket matcher och det vilar ett stort ansvar på dig?
- Jag vill ta ett så stort ansvar som jag kan och jag tycker

det är roligt när jag får ta ansvar. Som idrottsman vill
du göra den avgörande passen eller det avgörande
skottet, man vill ta plats och man vill göra det bra.
Men det handlar om vad som är det bästa för laget,
det gäller att aktivera alla så att vi blir svårslagna som
lag. En blandning av att man själv vill spela bra men
också göra kompisen bredvid bättre. Jag tror att hela
gruppen tänker likadant, alla måste våga, alla måste
vilja göra det sista skottet eller den sista passningen.
Och ikväll väntar Alingsås. Ett lag som vi haft många
minnesvärd och häftiga matcher mot genom åren.
Några speciella matcher mot just Alingsås som du
kommer ihåg?
- Jag kommer kvartsfinalserien från 2013, det var min
första säsong och mitt första slutspel med IFK Kristianstad. Vi hade förlorat hemma och skulle spela
den andra matchen i Alingsås. Matchen avgjordes på
straffar, vi missade alla tre och Alingsås vann. Alingsås
hade därmed 2–0 i matcher (spelas i bäst av 5), men
vi kom tillbaka och vann tre raka matcher med uddamålet och tog oss vidare till semifinal. Givetvis även
SM-finalerna där vi vann rätt stort och jag fick ta mitt
första guld. Jag var så nervös dagarna innan, allt runt
omkring en final är så jobbigt mentalt och så kommer
vi ut och gör en sådan insats. Det var magiskt att få
vinna en final så stort och visa att vi är bäst i Sverige.
Det minnet sitter nog allra högst.
Vad kommer krävas för att det ska bli vinst ikväll?
- Det blir en tuff match, Alingsås är bra och har ett bra
lag. Det handlar om att hitta rytmen och att vi är stabila i vårt spel och inte chansar för mycket. Men ändå
vågar trycka på och styra tempot i matchen. Jag tror
att vi har rätt bra chans och jag tror att det blir en rätt
viktig match inför slutspelet. Det är nu vi skickar ut
signaler till de andra lagen, visa att vi är på plats och
på gång. Ingen ska komma till Kristianstad och hämta
några poäng. Matchen är lika viktig poängmässigt
som att skicka signaler. Jag tror på en jämn match som
kommer att avgöras i slutet.

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 –

8

– 2013-11-16 – –IFK
– Kristianstad –

EVON MOHLIN

KRUTIS

MV

16

– 1983-09-30 – Sävehof IF–

M6

6

– 1995-06-14 – IK Lågan –

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 –

M

A

RICHARD KAPPELIN

PHILIP HENNINGSSON

VIKTOR HALLÉN

SIMON BIRKEFELDT

VALTER CHRINTZ

ZORAN BOZIC

Foto: Kimme Persson, Studio 11

MV

3

– 2000-06-12 – IFK Kristianstad –

V9

9

– 1998-12-05 – RK Celje –

V6

17

– 1992-02-26 – Lidingö SK –

H9

24

– 1998-09-23 – Selfoss –

H6

30

– 1990-11-28 – Sollefteå HK –

M9

89

– 1983-08-27 –
– –IFK Ystad HK –

B

LJUBOMIR VRANJES

HUGO SVENSSON

GREGOR OCVIRK

HELGE FREIMAN

V9

V9

M9

TEITUR EINARSSON

H9

ANTON HALÉN

H6

FREDRIK PETERSEN

M9

BJÖRN SÄTHERSTRÖM

STEFAN LJUNGLÖF

INGEMAR GANNBY

PATRICK SIGSJÖ

VICKIE PEOLIN

MARKUS WALDEN

JONAS CARLSTRÖM

JOHAN EKENGREN

– Materialförvaltare –

– Massör –

– Sjukgymnast –

– Kostrådgivare –

– Läkare –

– Fystränare –

– Idrottspsykolog –

JACKETS
S W E AT E R S
SHIRTS
JEANS
SHOES
BAGS
FOR MEN & WOMEN

MAN | WOMAN | HOME
EKBERGS MAN|WOMAN|HOME LILLA TORG KRISTIANSTAD. MÅN–FRE 10–18. LÖR 10–16. SÖN 12-16.

SVERIGES HÄFTIGASTE HANDBOLLSKLUBB

VÄLKOMMEN TILL IFK´S MINIMÄSSA 2020
Mellan 17:00-19:00 träffar du oss på Entrétorget.

IFK KRISTIANSTAD

ALINGSÅS HK

Sveriges häftigaste handbollsklubb

LAGUPPSTÄLLNINGAR
Nr.

Spelare

Mål Halvlek 1

Mål Halvlek 2

IFK KRISTIANSTAD

ALINGSÅS HK

Nr.

Spelare

1. Leo Larsson

1.

12. Rene Ingram

12. Gustav Skagerling

16. Richard Kappelin

16. Kenan Omerovic

3. Hugo Svensson

4. Samuel Lindberg

4. Adam Nyfjell

7. Felix Claar

6. Philip Henningsson

11. Fredrik Teern

Niklas Kraft

9. Gregor Ocvirk

T R Ä N A R E:

T R Ä N A R E:

13. Benjamin Helander

13. Olafur Gudmundsson

Ljubomir Vranjes

Mikael Franzén

15. Alexander Wedin

A S S . T R Ä N A R E:

A S S . T R Ä N A R E:

Björn Sätherström

Mattias Flodman

17. Jacob Lundahl

17. Helge Freiman

M A T ER I A LFÖ R V A L T A R E:

M Å L V A K S T R Ä N A R E:

18. Erik Andreasson

21. Alfred Ehn

Stefan Ljunglöf

Patrik Karlsson

19. Alexander Regen

23. Simon Birkefeldt

SJUKGYMNAST:

LA G L ED A R E:

Patrik Sigsjö

Lena Lindqvist

21. Johan Nilsson

MASSÖR:

FY S T R Ä N A R E:

25. Ludvig Jurmala Åström

Ingemar Gannby

Ingvar Larsson

26. Niclas Barud

26. Valter Chrintz

LÄ K A R E:

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

Markus Waldén

Kim Hermansson

27. Andreas Lang

FY S T R Ä N A R E:

M A T ER I A LFÖ R V A L T A R E:

Jonas Carlström

Göran Svenningsson

31. William Andersson Moberg

K O S T R Å D G I V A R E:

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

32. Daniel Blomgren

Vickie Peolin

Jimmie Johansson

14. Viktor Hallén

24. Teitur Einarsson

30. Anton Halen
35. Evon Mohlin
37. Zoran Bozic
83. Fredrik Petersen

M EN T A L C O A C H :

Johan Ekengren

DOMARE Johan Gomér & Martin Gomér

DELEGAT Mikael Thelander

Mål Halvlek 1 Mål Halvlek 2

22. Axel Franzén

28. Isak Hane

34. Andreas Berg
88. Aron Dagur Pálsson

FUNKTIONÄRER Lars Brorsson & Rolf Martinsson

#JAGÄRORANGE

5 TIPS – IDENTITET
Hur bygger du en identitet av ditt varumärke? Besök www.klevland.se eller scanna
QR-koden med din mobilkamera för att ta del av 5 tips som hjälper dig rätt.

SPELPROGRAM & RESULTAT
Tisdag

2019-09-03 19:00

IFK Kristianstad

Lugi HF

31-24

Fredag

2019-09-06 18:45

IFK Kristianstad

Ystads IF HF

25-23

GOG

24-33

Söndag 2019-09-15

17:00

IFK Kristianstad

Onsdag 2019-09-18

17:00

C.S. Dinamo Bucuresti

IFK Kristianstad

28-25

Lördag

19:00

HK Varberg

IFK Kristianstad

28-36

Torsdag 2019-09-26 19:00

IFK Kristianstad

HK Malmö

20-30

Söndag 2019-09-29 17:30

Orlen Wisla Plock

IFK Kristianstad

36-29

IFK Ystad HK

25-24

IFK Kristianstad

28-26

2019-09-21

Onsdag 2019-10-02

19:00

IFK Kristianstad

Måndag 2019-10-07

19:00

Önnereds HK

Torsdag 2019-10-10

19:00

IFK Kristianstad

Kadetten Schaffhausen

24-24

Tisdag

2019-10-15

18:30

IFK Kristianstad

IFK Skövde HK

18-23

Lördag

2019-10-19

18:00

IFK Kristianstad

Chekhovskie medvedi

36-28

Onsdag 2019-10-30

19:00

IFK Kristianstad

IF Hallby

26-17

Lördag

2019-11-02

16:00

Chekhovskie medvedi

IFK Kristianstad

37-26

Tisdag

2019-11-05

19:00

Alingsås

IFK Kristianstad

29-28

Söndag 2019-11-10

15:10

GOG

IFK Kristianstad

37-37

Onsdag 2019-11-13

19:00

IFK Kristianstad

C.S. Dinamo Bucuresti

29-29

Söndag 2019-11-17

15:00

Redbergslid IK

IFK Kristianstad

22-39

Onsdag 2019-11-20

19:00

IFK Kristianstad

HK Varberg

31-23

Söndag 2019-11-24

19:00 Kadetten Schaffhausen

IFK Kristianstad

26-29

Onsdag 2019-11-27

19:00

IFK Kristianstad

Orlen Wisla Plock

24-20

Söndag 2019-12-01

14:15

Lugi HF

IFK Kristianstad

28-32

Onsdag 2019-12-04

19:00

IFK Kristianstad

IFK Ystad HK

25-20

Måndag 2019-12-09

19:00

HK Malmö

IFK Kristianstad

18-22

Torsdag 2019-12-12

19:00

IFK Kristianstad

OV Helsingborg HK

29-25

Måndag 2019-12-16

19:00

IFK Kristianstad

Ystads IF HF

31-27

Fredag

2019-12-20

19:30

Ystads IF HF

IFK Kristianstad

25-27

Torsdag 2019-12-26

16:00

OV Helsingborg

IFK Kristianstad

28-30

Torsdag 2020-01-30 19:00

HK Malmö

IFK Kristianstad

25-21

Lördag

2020-02-01 15:00

IFK Ystad

IFK Kristianstad

27-23

Onsdag 2020-02-05 19:00

IFK Kristianstad

Lugi HF

22-21

Tisdag

2020-02-11

19:00

HK Varberg

IFK Kristianstad

25-33

Fredag

2020-02-14 19:00

Eskilstuna GUIF

IFK Kristianstad

21-29

Onsdag 2020-02-19 19:00

IFK Kristianstad

Redbergslids IK

29-27

2020-02-22 16:30

IK Sävehof

IFK Kristianstad

26-23

Torsdag 2020-02-27 19:00

IFK Kristianstad

Eskilstuna GUIF

30-16

Måndag 2020-03-02 19:00

IFK Kristianstad

Alingsås HK

Torsdag 2020-03-05 19:00

IF Hallby HK

Lördag

IFK Kristianstad

Tisdag

2020-03-10 19:00

IFK Kristianstad

IK Sävehof

Fredag

2020-03-13 19:00

IFK Kristianstad

Önnereds HK

Tisdag

2020-03-17 19:00

IFK Skövde HK

TABELL

IFK Kristianstad

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

Uppdaterad: 28 februari 2020

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

TABELL

SP

V

O

F

+/-

P

+/-

1.

HK Malmö

27

21

1

5

763 - 655

43

108

2.

Alingsås HK

27

20

2

5

777 - 676

42

101

3.

IFK Kristianstad

27

20

0

7

735 - 650

40

85

4.

IFK Skövde HK

27

18

2

7

742 - 674

38

68

5.

Ystads IF HF

27

17

0

10

781 - 700

34

81

6.

IK Sävehof

27

13

6

8

734 - 714

32

20

7.

IFK Ystad HK

26

14

0

12

671 - 658

28

13

8.

Lugi HF

26

13

1

12

695 - 676

27

19

9.

Redbergslids IK

27

11

4

12

723 - 747

26

-24

10.

IF Hallby HK

27

9

1

17

708 - 770

19

-62

11.

Önnereds HK

27

7

0

20

693 - 779

14

-86

12.

Eskilstuna Guif IF

28

5

3

20

717 - 825

13

-108

13.

OV Helsingborg HK

27

6

0

21

692 - 770

12

-78

14.

HK Varberg

26

4

0

22

614 - 751

8

-137

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

#JAGÄRORANGE

VI HÅLLER PÅ IFK

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

Gör något
enkelt för
klimatet
– återvinn
din telefon!
I samband med IFK Kristianstads minimässa har
du möjlighet att återvinna digitala enheter, och
samtidigt göra något gott för Kristianstad. Ta
med dig din gamla telefon eller surfplatta till IFK
Kristianstads minimässa den 2 mars och lämna dem
i Ateas monter. I de flesta fall kan dessa enheter
återanvändas. Det ekonomiska överskottet för detta
kommer oavkortat gå till ”IFK - Vi ställer upp”.
De 50 första insamlade enheterna byts ut
mot matchbiljetter till kommande hemmamatch
med IFK Kristianstad.

#JAGÄRORANGE

06-10

VÄLKOMME
NÄR DU VA N
KNAT

IFK KRISTIANSTAD – SVENSKA CUPER
Tyvärr finns det idag ingen svensk handbollscup för våra elitklubbar. Många europeiska
länder har en sådan cup, exempelvis Frankrike, Tyskland, Danmark och Norge, utöver det
vanliga seriesystemet. Att vinna cupen är stort och lyfts fram lika mycket som vunnen
serie eller nationellt mästerskap. I Sverige är allt ljus på SM-slutspelet där vinnaren tar allt,
att vinna serien betyder i princip bara hemmafördel i stundande SM-slutspel. Visst är där
prispengar i potten med en serieseger, samt en plats i EHF-cupen, men det är inget som
får klubbarna att satsa extra hårt på att vinna serien, särskilt inte när många klubbar prioriterar bort spel i Europa. Varför inte skapa ytterligare en pokal och utmärkelse att vinna,
genom att återigen införa en svensk cup? Är spelschemat för tajt i Handbollsligan så kan
man väl skrota det märkliga poolsystemet för att skapa utrymme för en cup. En cup kan
ju också ge en förlängning av säsongen som för en del lag nu bara blir ett halvår (september till mars). Låt cupen avslutas med en finalhelg i slutet av maj, början på juni med semifinaler, bronsmatch och final under två dagar i lämplig arena med trevliga restauranger
och pubar. Det som utomlands kallas för Final 4.
Personligen hade jag helst sett att det blivit som i Tyskland där seriesegraren blir tyska mästare. Klart rättvisast att det lag som varit bäst över hela säsongen
utses till det bästa laget, men det gör också att varenda match under säsongen blir viktigt. I Sverige är
hösten en enda lång transportsträcka fram tills det
börjar dra ihop sig mot slutspel och kval. Vinna eller
försvinna-matcher har ju också sin charm, gärna med

förlängningar och shoot out, men det får man ju med
en cup. Fungerar det med en cup i andra länder så
fungerar det givetvis i Sverige också.
I väntan på en ny cup får vi istället blicka bakåt mot
hur det var tidigare i Sverige. IFK Kristianstad har deltagit i åtminstone tre olika regionala/nationella cuper.
På den allra högsta nivån är cupen äldre än serie-

systemet. Allsvenskan startade i blygsam skala 1934
med enkelmöten med sex lag, dvs. fem omgångar.
Två år tidigare, 1932, startade det nybildade (1931)
handbollsförbundet den första SM-turneringen under
namnet Svenska Mästerskapet. Deltagare var de olika DM-mästarna (distriktsmästare) runtom i landet.
Finalen gick mellan Karlskrona-Flottan och Stockholms-Flottan (hyfsad prestige kan man ana) och
vanns av K-Flottan med 15-9. Fram till 1952 levde
Svenska Mästerskapet sitt eget liv skilt från seriesystemet, men därefter utsågs svenska mästarna genom
serieseger i Allsvenskan. IFK Kristianstad deltog flitigt
i Svenska Mästerskapet och vann tre gånger, 1941, -48
och -52 (samtliga gånger i Kristianstad) och är därmed än idag regerande cupmästare. Ett silver blev det
genom finalförlust 1951 mot AIK med uddamålet 1211. Revanschen togs året därpå med uddamålsseger
16-15 mot AIK efter förlängning.
DM, distriktsmästerskap, spelades från 1930-talet
(kanske redan på 20-talet) ända in på 90-talet. IFK
Kristianstad deltog kontinuerligt och vann femton
gånger inomhus (och sexton gånger utomhus), första
gången 1933 och sista gången 1996.
Den sista (?) svenska cupen på nationell nivå är Ligacupen, en cup på 90- och 00-talet som spelades som
ett Final 4 i två dagar under jul- och nyårshelgen med
de fyra topplagen i höstserien, och där vinnaren fick
en plats i Cupvinnarcupen. 1996/97 deltar IFK Kristianstad i kraft av sin fjärdeplats i serien, bakom HK
Drott, Eskilstuna GUIF och Redbergslids IK. Precis
som i serien slutar IFK fyra även här.
Underlag till texterna i IFK Play hämtas ofta från jubileumsböckerna om IFK Kristianstad 100 år respektive
115 år. Dessa finns att köpa i IFK-shopen.

Daniel Sirensjö
Brandgul
@sirensjo

SVERIGES HÄFTIGASTE HANDBOLLSKLUBB
HUVUDPARTNERS 2019/2020
DIAMANTKAMRATER

GULDKAMRATER

SILVERKAMRATER

IFK + MAXI = SANT #stoltsponsor
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BLADET DIREKT I
MOBILEN!
blad till mobilen?
Visste du att du enkelt kan ladda ner ditt reklam
esan, lunchrasten eller
bussr
under
Bläddra bland smakfulla erbjudanden
att det är ett smidigare
m
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du
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rsprod
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vår
a
minsk
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alternativ bidrar du även
nu!
t
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reklam
ner
tanka
steg i rätt riktning och

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

Klicka på veckans reklamblad

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

Lägg till på hemskärmen

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

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

öppet alla dagar 07-22

