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MITT BÄSTA LIFEHACK
Dottern har flera grymma lifehacks. Hon
använder sax för att klippa pizzan i bitar.
Sätter mobilen i flygplansläge när den laddas, då fylls batteriet på dubbelt så snabbt.
Jag har också ett grymt lifehack: Agera, gör
det som är viktigt för dig. Detta knep funkar
oavsett om det är på handbollsplan, eller i
vardagen. Jag tänkte passa på att utveckla
med några rader.
Slutspelet kommer närmre för oss kring IFKs herrseniorer, liksom frågorna om hur IFK ska hitta självförtroende inför kvartsfinalerna. De frågorna brukar
komma så här års, som ett tidigt vårtecken. Jag förstår
att de kommer. De flesta personer och särskilt idrottare skulle skriva under på att självförtroende gör att
de presterar bättre. Men i en jakt på självförtroende
dra man alltid det kortare strået. Taktiken att prestera
först och sedan få självförtroende, eller att tänka och
känna på ett visst sätt så kommer självförtroende är
skör, och riktigt så funkar det inte.
Självförtroende betyder ”med tilltro till mig
själv”. Om vi nu utgår från att vi
först ska prestera eller först

tänka på ett visst sätt så uppstår en problematik. Det
innebär att du inte är där än, något saknas, du är inte
tillräckligt bra just nu, något mer behövs. Jakten på
självförtroende blir ett moment 22 där mänskliga och
normala tvivel alltid gör att du behöver mer tilltro.

“DET ÄR EN VIKTIG DEL FÖR OSS
KRING IFK, OAVSETT OM DET
ÄR GRUNDSERIE, CHAMPIONS
LEAGUE...”
Vad händer om du istället tar dina tvivel i handen.
Och använder din ”tilltro till dig själv” till att upptäcka
det du kan göra för att röra dig mot det som är viktigt
för dig, och som ger dig mening. Vad kan du göra nu
som du verkligen bryr dig om, för att du har valt det
och sedan fortsätta att bygga goda vanor kring det? Det
är en viktig del för oss kring IFK, oavsett om det är
grundserie, Champions League eller slutspel. Att inte
pausa livet eller handbollsspelet medan man är upptagen med att lösa gåtan kring hur man vill tänka eller
känna inombords.

När jag tänker på det, att jaga en känsla av tilltro är
antagligen det minsta ”med tilltro” som du kan göra.
Gör det konkreta beteendet - agera som om du hade
självförtroendet, på så sätt kommer du snart att få en
känsla av självförtroende. Att ha tilltro till dig själv
handlar om att agera. I vårt fall att agera tillsammans
med saker som är smärtsamma, kanske från tidigare
misslyckanden eller med tankar som är svåra. Agera här
och nu, medveten om vad som pågår och fokusera på
det du bryr dig om, då kan du bygga ett liv värt att leva.
Det spelar ingen roll om du är en IFK-spelare, VD,
eller en person som brottas med vardagspusslet, du
kan utmana dig med samma sak. Samma Life hack
– gör det som är viktigt för dig även fast och tillsammans med det du har inom dig.

Johan Ekengren
Idrottspsykologisk rådgivare
i IFK Kristianstad och doktorand i
idrottspsykologi vid Högskolan i
Halmstad.

infab.nu
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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

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”.

UPPSNACK MED FRIDA TEGSTEDT PÅ ENTRÉTORGET 18:15

Konferencier Hans Banke. Uppsnacken presenteras i samarbete Södra Kurvan.

MATCHENS VÄRD

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: Mentor Selaci, 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-, VA- & badrumsbutik!
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Välkomna!

Sandhedsv. 2 Rinkaby

Industrigatan 41, 044-126070. Citybudet.se

@ifkkristianstad

– Skotten och ”fruan”. Så härligt och otippat! Detta,
förstår ni, är anledningen till att man alltid ska ha ett
bord för minst sex personer. Man vet aldrig vad som
kan hända när det väl börjar hända!

Foto: Amanda Sigfrridsson, Studio11.

Under hela tiden blev vi eminent servade av härliga
Jenny – så eminent att vi nu faktiskt började fundera
på om vi inte borde stanna kvar och se matchen från
restaurangen. Vi hade ju ändå ett fönsterbord. Med
fönster som gick att öppna. Vårt jubel skulle pojkarna
med andra ord ändå höra. Dessutom, visade det sig
lite senare, hade Skotten blivit rädd för att hamna i
”den där kysskameran”… Han vågade helt enkelt inte
sitta ute bland folk.

SOUND-CHECK
Ibland blir det inte alls som man har tänkt
sig i livet. Det gäller i allra högsta grad även
när man är i Arenan för att titta på IFK.
Pratar jag om handbollen? Inte alls – att
IFK skulle vinna hemmamatchen mot RIK
visste vi ju så klart. Nej, jag menar precis allt
runtomkring.
För det första var det meningen att vi skulle äta i Arenarestaurangen innan matchen. Men vips, så satt vi i
Stjärnrestaurangen istället! Högst otippat och orsaken
var ingen mindre än Nikolas Larsson, som vi stötte
ihop med på väg till Arenan. Han berättade att han
skulle sköta ”uppsnacket” i Stjärnrestaurangen och
det ville vi ju inte missa.
Jag har ju sagt att jag misstänker att Nikolas är på
väg tillbaka till oss (fast det förnekar han varenda
gång…)! Men att ha hand om uppsnacket är väl ändå
inget man låter vem som helst göra tänker jag? Vi fick

alltså ta del av två synnerligen initierade intervjuer
– en med vår egen Björn Sätherström och den andra
med Redbergslids tränare, Jasmin Zuta.
Sedan dök Jeppe Larsson upp och jag visade stolt upp
mina nya, orangea örhängen, som jag från och med nu
alltid kommer att ha på mig i Arenan. – Varför har du
äpplen i öronen, undrade Jeppe misstänksamt. Jag såg
mig om bland personerna som stod runt bordet för att
få lite stöd. ÄPPLEN?!?!?! – Ja, men sådana där, vad
heter de nu igen, litchi, försökte Jeppe igen.
Som tur var dök Påls upp precis under denna mystiska konversation så Jeppe försvann med en lättnadens
suck innan jag hunnit svara honom. – Varför är du
ensam, frågade jag Påls när vi hade kramats klart. Var
är Pålskan? – I Polen, svarade Påls blixtsnabbt. Eller
är det möjligen Palma…
Tro det eller ej – medan Påls funderade över var hans
förtjusande hustru befann sig i världen släntrade ytterligare två vänner fram till vårt bord och slog sig ner

#JAGÄRORANGE

Sagt och gjort. Nikolas Larsson, som alltid ska göra
tvärtemot alla andra, gick givetvis ut och satte sig på
läktaren. Fabrikören och jag lutade oss tillsammans
med Skotten och ”fruan” däremot lätt tillbaka i stolarna när matchen började. Efter ett tag insåg jag att vi
inte enbart hade hjälp av siffrorna uppe på jumbotronen för att se ställningen – vid bordet bredvid oss stod
nämligen ett gäng härliga pojkar i 7-8 års åldern som
ivrigt och väldigt högljutt jublade så fort IFK gjorde
mål. Vi hade med andra ord precis hela läget under
total kontroll.
Jag tror att Skotten tillhör skaran som normalt sett
går hem när matchen är slut = när IFK har vunnit,
men den här historiska kvällen blev naturligtvis ett undantagsfall. På grund av detta fick alltså Skotten syn
på Ljubomir Vranjes när han stod och blev intervjuad
efter slutsignalen. Det var i princip tomt på läktarna,
vilket Skotten observerade och han frågade oss därför:
– Vad gör de? Håller de på att testa ljudanläggningen,
eller vad?

Åsa Scharin
Handbollskännare och sportfanatiker

Foto: Bildbyrån, Hässleholm.
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ADAM NYFJÄLL

M6

NYFIKEN PÅ NYFJÄLL

Adam Nyfjäll har varit säsongens stora utropstecken. Med sina 113 mål på 25 matcher
är han den mittsexan som gjort flest mål
i Handbollsligan denna säsong. Ikväll väntar match mot Guif och en tuff kamp på
linjen mot vännen Simon Sonesten som han
delade lägenhet med under tiden i Redbergslids IK.

Du har en stark säsong i ryggen, varför har det lyft
så för egen del?
- Svårt att svara på, är väl en blandning av många komponenter. Men det är väl främst att jag har två tränare
som tror på mig och inte minst tränare som verkligen brinner för att utveckla en och ta fram de spetskvalitéer som man har istället för att försöka forma
en spelare som man inte är. Spelet nu är format mer
efter vilka spelartyper vi har i laget, än att försöka
göra tvärtom. Jag växer av förtroende och har fått
mycket förtroende av ”Ljubo” och Björn som går in
i detaljer under träning och pratar mycket med mig
i allt från avslut till mindre justeringar och hur man
tänker handboll. Detaljer som jag inte haft tidigare
och utvecklat mig mycket under året. Jag hoppas
att jag inte nått toppen utan att jag ska fortsätta att
utvecklas. Sedan är det alltid så att formkurvan inte
alltid går uppåt, men hoppas med tiden att grafen ska
fortsätta peka uppåt.
Vad har handbollen betytt för dig?
- Idrotten har egentligen betytt allt för mig, jag tror att
idrotten har format mig till den person jag är. Idrottsrörelsen har en extrem stor inverkan på värderingar,
inte minst en tillhörighet och att man betyder något.
Jag kan bara se tillbaka på när jag själv var liten och
gick i skolan där man hade sina lagkamrater, man pratade om träningar och brydde sig extra om de man
spelade tillsammans med. Jag har flera vänner som jag
inte hade haft om det inte vore för handbollen, så jag
är extrem tacksam för idrotten.

Jag läste i en tidigare intervju med dig att du som ung
träffade Stefan Lövgren efter en match nere i Kiel, ett
möte som påverkade dig väldigt mycket. Hur ser du
på din egen roll som förebild för de yngre?
- Jag försöker tänka på det och vara en förebild. Jag
försöker vara tillgänglig och visa att jag tar mig tid
att prata. Det kan vara allt från sociala medier när
folk hör av sig eller när man träffas på stan. Jag minns
själv från när jag yngre och bodde i Lysekil, Lysekils
HK som befann sig längre ned i seriesystemet, men det
var de som var de lokala hjältarna och de stora förebilderna. Det försöker jag såklart ha med mig, man vet
hur man kände då och det försöker jag bära med mig
och vara en förebild.

Utanför handbollen finns det gott om projekt.
Nybliven sambo, egen företagare och när tid finns
spelar Adam gärna golf. Kan det vara jobbigt att
hinna med allting?
- Jag tycker snarare tvärtemot att det är skönt att ha
något vid sidan om handbollen. Handbollen är mer än
ett jobb, det styr liksom ens mående och humör. Att ha
något vid sidan om gör att man kan koppla bort handbollen på ett annat sätt och inte få sitt humör lika styrt
av hur det går på handbollsplan. Inte minst de dagarna när det kanske inte går som man vill, förr kunde
jag sitta och älta fram till nästa match. Så för mig har
det hjälpt att kunna fokusera på annat. Hur mycket
jag hinner jobba varierar väldigt mycket beroende på
hur vi spelar, handbollen går i första hand. Men det
blir kvällar, mellan träningar och på morgonen, det
är mitt intresse att försöka utveckla ett företag och ser
inte det som en börda utan tycker att det är väldigt
roligt. Istället för att spela Playstation om kvällarna
så är detta mitt intresse, än så länge är det inte så stor
börda. Jobba är för mig inget som är belastande utan
tvärtemot, jag tycker det är väldigt kul.
På handbollsplan beskrivs du som en kämpe, kan
det bli övertändning?
- Det kan det nog absolut bli, ibland så kan det gå
ut över domarna. Det gäller alltid att hitta en balans.

Samtidigt är det en stor drivkraft i det här med att
hata att förlora.
Hur yttrar sig denna vinnarskalle?
- Jag gillar inte att förlora, inte på något sätt. Det kan
vara matcher men det kan också vara dueller i träningen, man missar mål, eller att man inte kan ta sig förbi
den man vill. Det tycker jag inte är så kul, säger Adam
väldigt bestämt.
Det var ett bra tryck på läktaren i senaste hemmamatchen mot Redbergslids IK, hur påverkar det dig
som spelare. Kan ett stort engagemang och stöd
även bli en belastning?
- Jag kan bara svara för mig själv, men det lyfter en
verkligen. Det är ju inte utan anledning att vi lyckas vända matcher genom åren, man åker med på den
vågen som blir. Lika mycket tror jag att motståndarna känner det och börja darra på handen när det är
sånt tryck. Lika mycket som det lyfter oss, lika mycket tynger det motståndaren. Det lyfter mig extremt
mycket och jag njuter därför varje gång man får spela
inför det trycket som är här hemma.
Match mot Guif och vännen Simon Sonesten, ni
vann ganska komfortabelt senast. Risk för underskattning?
- Nej verkligen inte. Det Guif vi mötte på bortaplan
gav kanske inte en rättvis bild då de hade väldigt
många skadade spelare och fick en skadad spelare
under matchen. Så troligtvis är det ett annat Guif vi får
möta och inte minst en Eric Johansson, som gjort väldigt
många mål den här säsongen, som inte var med senast.
Så det hoppas jag inte det ska vara utan tvärtom, att vi
förstår att det är ett litet annat lag vi möter denna gång.
Jag hoppas det blir en match så som vi vill ha det där vi
står tufft bakåt, springer mycket och kör vårt spel. En
match där vi tar två poäng och springer ned Guif.

Sebastian Rosenberg
Marknadskoordinator IFK Kristianstad
@SebastianRosenB

SPELARTRUPP 2019/2020
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– 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
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– 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 –

ÄNTLIGEN. NU ÄR DEN HÄR!

IFK-SKJORTAN 2020
Designad av Cenino och Ekbergs tillsammans med IFK Kristianstad.
Skuren och uppsydd av Stenströms exklusivt för alla IFK-fans i Kristianstad.
Skjortan finns i storlekarna S/38-XXXL/48 i både Slim Line och Fitted Body.
Denna unika skjorta kostar 1.299 kr. Om du har en matchbiljett,

999:-

ett säsongskort eller Bladets Lustkort får du köpa den för endast 999 kr.

OR D PR IS
1.2 99 :-

@ceninodonnakristianstad

@ekbergsmanwomanhome

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

SVERIGES HÄFTIGASTE HANDBOLLSKLUBB

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.

LAGUPPSTÄLLNINGAR
Nr.

Spelare

Mål Halvlek 1

Mål Halvlek 2

IFK KRISTIANSTAD

ESKILSTUNA GUIF

Nr.

Spelare

1. Leo Larsson

1.

12. Rene Ingram

12. Herdeiro Lucau

16. Richard Kappelin

16. Mattias Hildenborg

3. Hugo Svensson

2. Jesper Hedar

4. Adam Nyfjell

4. Carl Gabrielsson

6. Philip Henningsson

5. Linus Gustafsson

Gustav Ålgars

9. Gregor Ocvirk

T R Ä N A R E:

T R Ä N A R E:

6. Marcus Ekman

13. Olafur Gudmundsson

Ljubomir Vranjes

Zoran Roganovic

7. Pavle Karacic

A S S . T R Ä N A R E:

ASS. TRÄNARE

Björn Sätherström

Robin Andersson
Dickfors

8. Robin Andersson Dickfors
10. Rickard Åkerman

LA G L ED A R E:

11. Vasilije Kaludjerovic

14. Viktor Hallén
17. Helge Freiman

M A T ER I A LFÖ R V A L T A R E:

21. Alfred Ehn

Stefan Ljunglöf

23. Simon Birkefeldt

SJUKGYMNAST:

Patrik Sigsjö

24. Teitur Einarsson

MASSÖR:

25. Ludvig Jurmala Åström

Ingemar Gannby

26. Valter Chrintz

LÄ K A R E:
FY S T R Ä N A R E:

35. Evon Mohlin
37. Zoran Bozic

FY S T R Ä N A R E:

15. Markus Hagelin

S J U K V Å R D A R E:

17. Kasper Larsson

N A PR A PA T :

Michael Sanderg

24. Eric Johansson
32 Edvin Jobrak

K O S T R Å D G I V A R E:

33. Martin Anglenius

M EN T A L C O A C H :

Johan Ekengren

DOMARE Emil Blanck & Martin Strand

22. Erik Persson

Jonas Carlström
Vickie Peolin

83. Fredrik Petersen

13. Isak Älgekrans

Anton Claesson
Karolina Thor

Markus Waldén

30. Anton Halen

Andreas Wikström

DELEGAT Roger Ljung

Mål Halvlek 1 Mål Halvlek 2

34. Simon Sonesten
54. Andreas Windahl

FUNKTIONÄRER Julia Isberg & Lennart Nilsson

#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

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: 26 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

26

20

2

4

758 - 650

42

108

3.

IFK Kristianstad

26

19

0

7

705 - 634

38

71

4.

IFK Skövde HK

26

17

2

7

716 - 655

36

61

5.

Ystads IF HF

26

16

0

10

753 - 675

32

78

6.

IK Sävehof

26

13

6

7

709 - 686

32

23

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

26

10

4

12

696 - 728

24

-32

10.

IF Hallby HK

26

8

1

17

673 - 745

17

-72

11.

Önnereds HK

26

7

0

19

668 - 744

14

-76

12.

Eskilstuna Guif IF

27

5

3

19

701 - 795

13

-94

13.

OV Helsingborg HK

26

6

0

20

673 - 743

12

-70

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

IKVÄLL STÄLLER VI UPP

Där vi själva skulle vilja leva

GÖR DU?
IFK KRISTIANSTAD

ESKILSTUNA GUIF

Sveriges häftigaste handbollsklubb

ISAC ÄR EN GOD KAMRAT

Hos P2009 i Wendeshallen är det fullt ös.
Ca 30 killar håller igång i hallen. Vi passar
på att ta en pratstund med Isac Abrahamsson som utsetts till lagets ”God kamrat”.

När började du spela handboll?
- Jag tror det var på bollskolan när jag var 5 år, jag har
spelat mycket tillsammans med min storebror.
Vad är det bästa med handboll?
- Att spela matcher.
Vad är det bästa med ert lag?
- Alla är bra vänner
Varför tror du att du utsetts till ”God kamrat”?
- Att jag är snäll, och inte dum.
Vi passade också på att fråga en av tränarna varför
de tyckte att Isac var en ”God kamrat”
- Han är alltid positiv och glad.

God Kamrat är ett projekt som IFK Kristianstad har tillsammans
med Länsförsäkringar Göinge Kristianstad för att lyfta fram
kamratskap och goda föredömen i föreningen.

ISAC ABRAHAMSSON
Favoritmat: Tacos
Favoritposition: Kant och mitt
Favoritspelare: Valter Chrintz
Favoritlag: IFK Kristianstad

Anna Olsson

Bästa finten: Kullager

Idrottskonsulent IFK Kristianstad

SVERIGES HÄFTIGASTE HANDBOLLSKLUBB
HUVUDPARTNERS 2019/2020
DIAMANTKAMRATER

GULDKAMRATER

SILVERKAMRATER

IFK + MAXI = SANT #stoltsponsor

M
A
L
K
E
R
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
Föruto
är.
än
du
i badrummet. Ja, när du vill, var
uktion. Ta ett
rsprod
pappe
vår
a
minsk
att
till
alternativ bidrar du även
nu!
t
blade
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

