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URSÄKTA RÖRAN, VI BYGGER OM
Säsongen är definitivt igång och det med
blandade resultat för vårt representationslag.
Det är enligt vårt sätt att se det inte ok att sluta
springa, kämpa och visa känslor. Förlora kan
man göra men då ska man ha gett allt. Vår
självkänsla har fått sig en törn men det ska vi
vända på.
Det har pratats och kritiserats mycket. Det ska vi tåla
och mycket tar vi till oss. Men det är så att vi bygger om
för att kunna vara med på en hög nivå även kommande
säsonger. Det kommer att ta tid och därför skulle
vi vilja att ni har tålamod med oss. Spelet kommer att
hacka i perioder men samtidigt kommer ni trogna supportrar att se utvecklingen under säsongen. Vi är ödmjuka inför uppgiften och hungriga på att visa upp en
bättre sida av oss själva. Vi vill fortsätta där vi avslutade
i torsdags hemma mot Schaffhausen. Vilken andra
halvlek killarna gjorde! Och vilket tryck Södra Kurvan skapade!
Det har också pratats mycket om varför vi tar hit spelare mitt under säsongen. Gregor ”Grega” Ocvirk är en
spelare som vi normalt sett inte kommer åt. Han är fortfarande ung, bara 20, men redan väldigt långt kommen i sin utveckling. Uppvuxen i Celje som
ju är känt för att utbilda talanger på
löpande band. Att han kom-

mer till oss i IFK är ett gott betyg på det vi åstadkommit
de senaste säsongerna och också en fjäder i hatten till
Ljubo, som var den tränare han ville till och fortsätta
sin utveckling hos.
Idag står IFK Skövde för motståndet. Klubben som tog
de största kliven av alla svenska klubbar förra säsongen. Med nytt tänk och en ny ledning i form av Jonas
Wille på tränarbänken och Uffe Nyström i sportchefsrollen har västgötarna vuxit ut till en rejäl utmanare
till de etablerade lagen. De har fått behålla alla spelare

“DET KOMMER ATT TA TID OCH
DÄRFÖR SKULLE VI VILJA ATT
NI HAR TÅLAMOD MED OSS.”
och jobbar lugnt och metodiskt. De största profilerna
är kanske Rasmus Wremer, Matias Helt Jepsen och
Jack Thurin. Just Thurin har redan testats i landslagssammanhang och flera utländska klubbar med stora plånböcker har visat intresse, men han har istället
valt att fortsätta sin utveckling i Skövde åtminstone till
2021. Snyggt! Men de har också en stark kulturbärare i
Kristian Svensson som både vet vad som krävs och hur
klubben fungerar. Ikväll ger vi också ett extra välkomnande till Richard Hanisch som har en stor roll och är
starkt bidragande till deras frammarsch.

Om vi tittar på de andra lagen i föreningen så har vårt
damlag startat väldigt bra i div 1. Mattias Johansson bygger ett lag med spelare som är träningsvilliga
och ödmjuka. Vårt ”farmarlag” IF Kristianstad har
två segrar i sin div 1-serie (detta skrivs innan Vinslövsmatchen). Uffes killar är unga, hungriga och de
kommer säkerligen att överraska i år igen.
På ungdomssidan har våra lag varit i farten i SM-spelet och i skrivande stund har alla tagit sig direkt vidare
till Steg 3. Ett gott betyg åt både spelare och ledare
som lägger ner oerhört mycket tid. Utan engagerade
ledare är vi som förening ingenting så jag vill verkligen
här och nu tacka alla som gör det möjligt att driva IFK
Kristianstad framåt.
Har ni möjlighet, tycker jag det är ett alldeles förträffligt helgnöje att gå och titta på de här lagen. De är vår
framtid och kanske hittar just du nästa storstjärna i
någon av alla dessa talanger.

Jesper Larsson
Sportchef IFK Kristianstad
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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: Mentor Selaci, Studio11.

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: Bildbyrån, Hässleholm.
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LEO LARSSON

MV

Född: 16 oktober 1990

NYFIKEN PÅ LEO

Leo Larsson är den spelare i IFK Kristianstad som varit i truppen längst. Sommaren
2014 flyttade han till Kristianstad och sedan
dess, trots erbjudande från andra klubbar
har han varit föreningen trogen. På onsdag
fyller han år och vill fira födelsedagen med
en tidig present i form av en seger mot IFK
Skövde.
Handbollskarriären startade i IFK Ystad. Att det blev
just IFK Ystad var att på den tiden var ”Di Röe” det
starkaste laget med stora namn som Marcus Ahlm,
Dan Beutler och Stian Tönnesen. Barndomsidolerna
drog honom till IFK Ystad och därför är det inte så
konstigt att Leo är en person som oftast står i rampljuset och spelar för publiken.
- Jag anser att det är viktigt att som handbollsspelare
kunna bidra i samhället för att påverka ungdomar och
hjälpa till. Kan jag på något sätt hjälpa till och bjuda
på mig och på så sätt få unga att spela handboll istället
för att springa runt på gatorna så är jag bara glad.

Leo är en karismatisk målvakt som haft Tomas Svensson som förebild inom handbollen. Med sin aggressiva
målvaktstil och engagemang på planen vill han få med
sina lagkamrater och supportrar.
- Jag har försökt att ta efter Tomas så mycket jag kan,
den vinnarskallen och energin som han hade som
spelare är något som jag ständigt kämpar för. Jag
spelar inte för, utan med publiken. Det är jätteviktigt
för min egen prestation att vara lite ”crazy” och för
att komma upp till de där berömda 110 procenten.
Jag behöver ett samspel med publiken för komma upp
i nivå och det är ett sätt för mig längst bak att veta att
försvaret är med, jag försöker driva på och prata med
mina lagkamrater.
Efter 5 år i klubben är Leo en central del i föreningen.
Att vara i centrum har inte alltid varit självklart. När
flytten gick från Ystad var det en mer tillbakadragen
Larsson som klev in i Arenan. Genom åren har både
handbollsspelaren och privatpersonen Leo växt.
- Jag märker att jag har förändrats mycket under min
tid i Kristianstad och har utvecklats mycket som människa. När jag kom hit var jag väldigt lugn och något
mer tillbakadragen, eller nja det är kanske ett starkt ord
men jag tog inte så stor plats i omklädningsrummet.
Nu försöker jag istället ta mer plats i både omklädningsrummet och på planen. Jag vill hjälpa de andra då
jag varit i föreningen länge och vet hur klubben fungerar. Alla klubbar behöver någon spelare som varit i föreningen under en tid för att det ska finnas en röd tråd.
Leos första tid i Kristianstad var ganska tuff. Han
ersatte Herdeiro Lucau som flyttade tillbaka till
Eskilstuna och klubben hade ett mål, vinna SM-Guld.
Något som till en början var ganska tungt att axla.

- När jag kom var uppgiften enormt stor för mig.
Det var stora krav från Ola och i vårt första utvecklingssamtal sa han att mitt spel inte räcker och att jag
måste bli ännu bättre. Det är väl ingen hemlighet att
det tog väldigt hårt på mig, men det medförde att jag
genomgick ett stålbad och tränade oerhört mycket.
Det man ska komma ihåg är att det ligger ett stort
arbete bakom framgångarna som vi fått uppleva. Det
är inte slumpen eller talang som gör att vi fått dessa
framgångar. Det handlar om enormt hårt arbete för
att lyckas. Det som förändrats för min del idag är man
fått vara med under flera år i Handbollsligan, man
kan ligan hyfsat bra och känner till många fallgropar.
Klart jag känner mig tryggare och trivs väldigt bra i
föreningen och den rollen jag har, vilket gjort att jag
har stannat här väldigt länge. Det är en fin föreningen
med många goda människor runt om.
Kalendern är inga problem att fylla med innehåll. Vid
sidan av handbollen arbetar Leo även i familjeföretaget
Bösarp Grus & Torrbruk. Att både hålla på med elitidrott och arbeta innebär att det är inte blir mycket tid
över till annat. Men när Leo väl är ledig vill han fylla
vardagen med upplevelser och energirika vänner.
- Hahaha, jag är ganska kräsen med människor. Personer som ger mig någon form av energi och trygghet
det är de människorna jag drar mig till. Sedan älskar
jag när det händer saker. Jag umgås med handbollsfolk men tycker även det är jätteviktigt att träffa folk
som inte har något handbollsintresse där man kan få
koppla av handbollen för en stund.

Sällan missar föräldrarna Ingrid och Sven-Leo Larsson
en match, oavsett var i världen den spelas. Deras närvaro
på matcherna värdesätter Leo väldigt mycket och är
oerhört tacksam för allt de gör för honom. Egentligen
var det fotboll som han brann för mest i sin ungdom och
även tennis har utövats. Men någon satsning på tennis
blev det aldrig, något som Leo absolut inte ångrar idag.
- Mina föräldrar har väl inget idrottsintresse i övrigt,
det är väl mitt fel att de har hamnat in i sportens värld
egentligen. De missar inte en match, det är fantastiskt
kul att de även följer oss på våra bortamatcher. Till
skillnad mot mina föräldrar så är jag en sportfanatiker. I ungdomen var det egentligen fotbollen som jag
brann mest för men när jag kom in till Ystad var handboll den stora idrotten så då gled jag in på det. Jag
spelade också lite tennis men…..det var alldeles för
ensamt. Jag beundrar alla som håller på med individuell idrott. Tänk dig att träna varenda dag helt själv?
Mot IFK Skövde blir det första gången som
nyförvärvet Gregor Ocvirk presenteras för sin nya
hemmapublik. Hur är det när det kommer in en ny
lagkamrat under säsongen?
- Det är väl lite mer ovanligt i svensk handboll att det
kommer in en ny spelare under säsongen. I internationell
handboll är det betydligt vanligare. Egentligen är det

Längd: 188 cm
Vikt: 93 kg
Tidigare klubbar: IFK Ystad, Ystads IF.
PS. I samband med sin födelsedag
samlar Leo in pengar till barnavdelningen
på sjukhuset i Ystad. Bidra gärna till
Leos insamling, besök hans instagram
(leoolarsson) på onsdag för mer information.

inget konstigt, vi som varit med ett tag har en stor
uppgift och skyldighet att ta hand om honom för att
få in honom i laget så snabbt som möjligt. Speciellt då
han är så ung och det kommer vara mycket nytt att ta
till sig. Det ska bli spännande att se honom i match, vi
har bara haft några träningar ihop och det är en spännande spelare som jag tror vi kommer få stor nytta av.
Under stora delar sin karriär har Leo fått hjälp av olika
mentorer, barndomsidolen Tomas Svensson, Claes
Hellgren och Jesper Larsson är tre personer som hjälpt
honom mycket under åren.
- Att vara målvakt är väldigt speciellt. Man är ett litet
lag i laget, ofta har tränarna väldigt bred kunskap men
inte så specificerade på målvakter. Så det var en jättestor förändring när jag kom hit att Jesper fick sätta
klorna i mig och jag fick vara som en svamp och suga
åt mig allt han hade och komma med. Jag är otroligt
tacksam för den hjälpen, jag är helt övertygad om att
jag inte hade varit här om jag inte fått det stödet.
Den senaste tidens rubriker från media och supportrar har varit ganska hårda. Hur påverkar det dig
och er som grupp?
- Pressen utifrån är något som alltid kommer att vara
där och som spelare kan du inte påverka den. Pres�sen innebär också att det finns ett väldigt stort intresse
och engagemang kring klubben, vilket är smickrande.
Utan det engagemanget som finns i Kristianstad hade
vi aldrig åstadkommit de framgångarna som vi fått
uppleva de senaste åren. Jag tror dock inte att killarna
i laget läser så mycket vad som skrivs om oss. Press
utifrån är berättigad och det är så det ska vara i en
storklubb men alla ska också veta att den pressen som
är störst är den vi sätter på oss själva inom laget.
På tisdag väntar IFK Skövde med den tidigare
Kristianstadspelaren Richard Hanisch i truppen.
Förra säsongen tog sig laget till semifinal men där
tog det stopp mot IK Sävehof som sedermera blev
svenska mästare. Dina tankar inför matchen?
- Ett spännande lag och jag tycker att det känns som
att klubben jobbar på rätt sätt. Det finns ett stort
handbollsintresse i stan som de har väckt till liv, så
det känns som en handbollsklubb på uppgång och en
bra tränare som nu tyvärr lämnar efter säsongen. Jag
tror att våra kantspelare kommer att kliva fram. Alfred Ehn kommer att vara laddad då vi möter hans
tidigare klubb och jag tror att Valter Chrintz kommer
att få en islossning.

Sebastian Rosenberg
Marknadskoordinator IFK Kristianstad
@SebastianRosenB

SPELARTRUPP 2019/2020

1

– 1990-10-16 – IFK Ystad HK –

MV

16

– 1983-09-30 – Sävehof IF–

4

– 1992-07-29 – Lysekils HK –

M6

6

– 1995-06-14 – IK Lågan –

10

– 1995-07-21 – CH. Palautordera –

M9

13

– 1990-05-13 – FH Hafnarfjordur –

17

– 1992-02-26 – Lidingö SK –

M9

21

– 1994-10-22 – Lidköpings HK –

24

– 1998-09-23 – Selfoss –

TEITUR EINARSSON

H9

25

30

– 1990-11-28 – Sollefteå HK –

ANTON HALÉN

H6

35

69

– 1989-07-29 –– Selka
Eskisehir –
–

M6

A

LEO LARSSON

ADAM NYFJÄLL

MARC CAÑELLAS

HELGE FREIMAN

JIHED JABALLAH

RICHARD KAPPELIN

PHILIP HENNINGSSON

ÓLAFUR GUÐMUNDSSON

ALFRED EHN

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

EVON MOHLIN
– 2000-11-30 – Åhus Handboll –

Foto: Kimme Persson, Studio 11

MV

2

– 1997-05-07 – Ystads IF HF –

V9

9

– 1998-12-05 – RK Celje –

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 –

B

LJUBOMIR VRANJES

EMIL HANSSON

GREGOR OCVIRK

VIKTOR HALLÉN

SIMON BIRKEFELDT

VALTER CHRINTZ

ZORAN BOZIC

V9

V9

V6

H9

H6

M9

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

IFK SKÖVDE HK

Nr.

1.

12. Rene Ingram

VD

IFK

E

1. Leo Larsson
16. Richard Kappelin

SK

2. Emil Hansson

Ö

ll
Handbo

3. Hugo Svensson

Spelare
Håvard Åsheim

30. Fabian Norsten
3. Rasmus Wremer
4. Christopher Hedberg
5. Erik Sääf

4. Adam Nyfjell

6. Adam Samuelsson

6. Philip Henningsson

8. Victor Ljungkvist

9. Gregor Ocvirk
10. Marc Cañellas
13. Olafur Gudmundsson
14. Viktor Hallén

T R Ä N A R E:

T R Ä N A R E:

Ljubomir Vranjes

Jonas Wille

A S S T R Ä N A R E:

LED A R S T A B:

Björn Sätherström

Mats Ljungkvist
Klas Johansson
Annelie Hallqvist

M A T ER I A LFÖ R V A L T A R E:

Stefan Ljunglöf

17. Helge Freiman

9. Tobias Rosengren
10. Matias Helt Jepsen
11. Kristian Svensson
14. Jack Thurin
15. Dan Beck-Hansen

SJUKGYMNAST:

Patrik Sigsjö

18. Edwin Aspenbäck

MASSÖR:

19. Daniel Björk

24. Teitur Einarsson

Ingemar Gannby

21. Albin Rosén

25. Ludvig Jurmala Åström

LÄ K A R E:

22. Edvin Gustavsson

21. Alfred Ehn
23. Simon Birkefeldt

Markus Waldén

26. Valter Chrintz

FY S T R Ä N A R E:

23. Jesper Jensen

30. Anton Halen

Jonas Carlström

24. Miguel Mbumba

35. Evon Mohlin

K O S T R Å D G I V A R E:

25. Kristian Jakobsen Stranden

Vickie Peolin

37. Zoran Bozic

29. Richard Hanisch

M EN T A L C O A C H :

39. William Bengtsson

Mål Halvlek 1 Mål Halvlek 2

Johan Ekengren

66. Rex Blom

69. Jihed Jaballah

DOMARE Mirza Kurtagic & Rickard Canbro

DELEGAT Peter Olsson

FUNKTIONÄRER Lennart Nilsson & Rolf Martinsson

#JAGÄRORANGE

5 TIPS – DIGITALT
Stressad över företagets digitala närvaro? Scanna QR-koden med
din mobilkamera och ta del av 5 tips som kan göra dig lite lugnare.

www.klevland.se

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
24-24

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

Tisdag

2019-10-15

18:30

IFK Kristianstad

IFK Skövde HK

Lördag

2019-10-19

18:00

IFK Kristianstad

Chekhovskie medvedi

Onsdag 2019-10-30

19:00

IFK Kristianstad

IF Hallby

Lördag

16:00

Chekhovskie medvedi

2019-11-02

eKb

MinKb
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

Alingsås

IFK Kristianstad

Söndag 2019-11-10

19:00

GOG

IFK Kristianstad

Onsdag 2019-11-13

19:00

IFK Kristianstad

Söndag 2019-11-17

15:00

Redbergslid IK

Onsdag 2019-11-20

19:00

IFK Kristianstad

Söndag 2019-11-24

19:00 Kadetten Schaffhausen

IFK Kristianstad

Onsdag 2019-11-27

19:00

IFK Kristianstad

Orlen Wisla Plock

Söndag 2019-12-01

15:00

Lugi HF

Onsdag 2019-12-04

19:00

IFK Kristianstad

Måndag 2019-12-09

19:00

HK Malmö

Torsdag 2019-12-12

19:00

IFK Kristianstad

OV Helsingborg HK

Måndag 2019-12-16

19:00

IFK Kristianstad

Ystads IF HF

Fredag

2019-12-20

19:30

Ystads IF HF

IFK Kristianstad

Torsdag 2019-12-26

16:00

OV Helsingborg

IFK Kristianstad

Onsdag 2020-01-30 19:00

HK Malmö

IFK Kristianstad

Lördag

2020-02-01 15:00

IFK Ystad

IFK Kristianstad

Onsdag 2020-02-05 19:00

IFK Kristianstad

C.S. Dinamo Bucuresti
IFK Kristianstad

Ladda ner våra appar från App Store och Google Play.

HK Varberg

IFK Kristianstad
IFK Ystad HK

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

IFK Kristianstad

STÖRST PÅ JEANS

Lugi HF

Tisdag

2020-02-11

19:00

HK Varberg

IFK Kristianstad

Fredag

2020-02-14 19:00

Eskilstuna GUIF

IFK Kristianstad

Onsdag 2020-02-19 19:00

IFK Kristianstad

Redbergslids IK

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

Alltid fri uppläggning vid köp av jeans.

IFK Kristianstad

Tisdag

2020-03-10 19:00

IFK Kristianstad

Sävehof IK

Fredag

2020-03-13 19:00

IFK Kristianstad

Önnereds HK

Tisdag

2020-03-17 17:00

IFK Skövde HK

IFK Kristianstad

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

Uppdaterad: 11 oktober 2019
TABELL

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

Den digitala kopian
av papperstidningen

19:00

TABELL

- i våra appar

IFK Kristianstad

2019-11-05

Tisdag

Läs nyheterna

SP

V

O

F

+/-

P

+/-

1.

Alingsås HK

8

7

0

1

222 - 203

14

19

2.

HK Malmö

7

5

0

2

196 - 171

10

25

3.

IFK Kristianstad

7

5

0

2

187 - 177

10

10

4.

Lugi HF

8

5

0

3

206 - 207

10

-1

5.

IFK Skövde HK

7

4

1

2

195 - 171

9

24

6.

IK Sävehof

7

4

1

2

184 - 172

9

12

7.

Ystads IF HF

7

4

0

3

192 - 175

8

17

8.

IFK Ystad HK

7

4

0

3

180 - 170

8

10

9.

Redbergslids IK

7

3

1

3

193 - 192

7

1

10.

Önnereds HK

7

3

0

4

182 - 195

6

-13

11.

Eskilstuna Guif IF

7

2

1

4

187 - 194

5

-7

12.

IF Hallby HK

7

1

0

6

191 - 216

2

-25

13.

OV Helsingborg HK

7

1

0

6

161 - 189

2

-28

14.

HK Varberg

7

0

0

7

158 - 202

0

-44

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

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

#JAGÄRORANGE

VI HÅLLER PÅ IFK

Foto: Bildbyrån, Hässleholm.

likheter med andra lagsporter? – Ja, svarade Toni,
eftertänksamt, det är ju faktiskt väldigt likt handboll.
HA! Där satt den! Plötsligt upplevde jag en enorm
samhörighet med denne kroat och jag började exalterat berätta om vårt kära IFK, som han kände mycket
väl till. – Åh, sa han, det är ju Sveriges bästa handbollslag, eller hur? Detta bekräftade jag å det skarpaste.
För det är det vi ska bli igen.
Ibland, när det har gått troll i saker och ting, kan det
faktiskt vara bra att göra någonting helt annorlunda.
Hjärnan slappnar av och man får nya perspektiv. Därför tänker jag att lite vattenpolo kanske hade varit ett
utmärkt sätt för våra fina pojkar att få tillbaka den där
extra glöden, som vi är vana att få uppleva.

VIKINGAHJÄLM MOT BÄBISMÖSSA
Jag är alltid så oerhört illa till mods när jag
missar en hemmamatch. Det känns som
om jag sviker vårt kära IFK men ibland
går det tyvärr inte att göra något åt. Som
matchen mot Ystad när jag befann mig i
Dubrovnik på konferens. Det är tur att det
finns mobiler så att man ändå kan hålla sig
uppdaterad. Och så kan man ju så klart alltid prata om handboll med folk!
Vilket jag naturligtvis gjorde. Eller egentligen pratade
jag om vattenpolo, för jag råkade stöta på målvakten i Kroatiens ledande vattenpolo-lag – VK JUK
DUBROVNIK. Målvakten heter Toni Jarak och är
tydligen en av lagets stora stjärnor. Själv tvingades jag

generat erkänna att jag inte vet ett endaste dugg om
vattenpolo – mer än att spelarna har jättesöta bäbismössor. Toni såg generat på mig och sa: Ja, vi måste ju
kunna se skillnad på lagen.
Det är precis sådana saker som jag enkelt kan förstå
och jag nickade medkännande. Att behöva bli fotograferad i bäbismössa kräver sin man, det fattar ju
vem som helst. Särskilt om man tillhör det förlorande
laget, tänker jag.
Hur som helst. Efter att ha genomfört en grundlig utfrågning av denne trevlige målvakt kände jag mig nödgad att erkänna att jag aldrig har sett någon vattenpolomatch och därför inte har den blekaste aning om
hur spelet går till. Att det är en lagsport hade jag ändå
koll på och jag undrade därför om det finns några

Det är förresten ganska konstigt att vattenpolo är en
så totalt iskall sport i Sverige. Världens äldsta OSlagsport renderade trots allt Sverige en silvermedalj i
OS i Stockholm år 1912. Och som av en händelse är
den regerande olympiska mästaren i vattenpolo Kroatien. Tillbaka alltså till Dubrovnik och vår målvakt
Toni Jarak. Kanske skulle man kunna tänka sig att
han tog med sig sitt lag till Kristianstad för lite vänskapligt, sportsligt utbyte?
IFK skulle ju, som motprestation till att de får lära
sig spela vattenpolo, lära VK JUK DUBROVNIK lite
handboll? Jag tror faktiskt att det skulle kunna bli
ett riktigt fruktsamt utbyte. Det enda jag känner viss
oro inför är just det där med bäbismössorna. Jag har
inte ens vågat fråga Olafur om han skulle vara beredd
att byta vikingahjälmen mot en så supergullig liten
huvudbonad. Nu när jag tänker på det känns det som
att jag kanske ska vänta lite grand innan jag börjar
härja om det. Eller..?

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.

HUVUDPARTNERS 2019/2020
DIAMANTKAMRATER

GULDKAMRATER

SILVERKAMRATER

#JAGÄRORANGE
Foto:Amanda
Bildbyrån,
Hässleholm.
Foto:
Sigfridsson,
Studio 11.

IFK KRISTIANSTAD – FRIIDROTTSSEKTIONEN
Det har inte alltid bara varit handboll som
utövas i IFK Kristianstad. En av de första idrotterna som utövades i stan med en IFK-stjärna på bröstet är friidrott, och 1901 hölls
på läroverkets gårdsplan (Söderportskolan) den första tävlingen. 1905 vinner Carl
Hammarlund SM-guld på 400 meter, klubbens enda på herrsidan genom tiderna. En
idrottsplats tillkom 1906 när Drätselkammaren (dåvarande kommunstyrelsen) tillät
en sådan där Idrottshallen nu ligger. Kamratmästerskapen hölls där 1907, men sedan förföll idrottsplatsen. 1916 invigdes lite
längre österut istället den nya Idrottsplatsen
som fortfarande är i drift och är alltså idag
över hundra år.

Det arrangerades tidigt klubbmatcher mot andra
IFK-föreningar. Den första hölls 1915 mot IFK Karlshamn och innehöll grenarna 100 meter, 400 meter,
1500 meter, 110 meter häck, höjdhopp, längdhopp,
stavhopp, kula, diskus och spjut. De två första åren
vann Kristianstad, men Karlshamn kunde knipa segern
1917 med knapp marginal. Ordningen var återställd
året därpå när Kristianstad 1918 vann tävlingen för
tredje gången och därmed erövrade vandringspriset för
gott. En ståtlig buckla som hundra år senare nu tronar stolt i den nybyggda montern på kansliet i Arenan.
Året efter ville man utöka till tre lag och tog kontakt
med Ystads IF som tackade ja, men Karlshamn drog
sig istället ur. Att vinna mot Ystads IF är en paradgren i
IFK Kristianstad, det kunde vi redan för ett sekel sedan.
Seger tre år i rad 1919-1921 gjorde att vi återigen fick

behålla ett vandringspris för all evig framtid. Nu var så
äntligen även IFK Karlshamn med i tävlingen på nytt.
Med tre lag i tävlingen kan man ju tycka att det borde
bli svårare att vinna tävlingen, men IFK Kristianstad
gillar det här med att vinna i svit, så med segrar 19221924 blev det till att göra plats för buckla nummer tre.
Nio segrar på tio år är imponerande.
Under 1920- och 30-talet var Margit Sjöholm-Persson
en av de främsta friidrottarna i klubben. Hon satte
svenskt rekord i slungboll, en variant av släggkastning.
Margit var aktiv i IFK ändå in på 1990-talet inom friidrott, gymnastik, handikappidrott och pensionärsmotion. Under 1940-talet tävlade Åke Moberg i medeldistans och Carl-Erik Stockenberg kastade spjut.

IFK Kristianstads främsta friidrottare genom åren är
Britt Mårtensson (sedermera Bergh) som var svensk
sprinterdrottning under 1950-talet. 16 år gammal vann
hon 1953 SM-guld på 100 meter, det första av totalt
fyra SM-guld i den grenen (1954, 1957 och 1958). Det
blev även SM-guld i längdhopp 1957, och ytterligare
fem SM-medaljer i andra valörer i sprint och längd.
Hon var med och satte svenskt rekord på 4x100 meter.
1958 nådde hon semifinalplats i EM som det året hölls
på Stockholm Stadion, vår mest klassiska friidrottsarena. 1960 var hon nära att få delta i OS i Rom, men
fick stanna hemma. Det var inte bara i friidrott som
Britt höll en nationell klass. Även inom handboll var
hon duktig och spelade både i IFK Kristianstad och i
landslaget. 1957 var hon reserv under handbolls-VM
1957 i Jugoslavien. Mot slutet av karriären flyttade
Britt till Stockholm och spelade där med Kvinnliga SK
Artemis, en klubb som under 1970-talet gick samman
med Stockholmspolisens IF. Britt Mårtensson är den
enda i IFK Kristianstad som fått Svenska Friidrottsför-

bundets hederstecken Stora grabbars och tjejers märke.
Priset instiftades 1928 och ges ut till de som uppnått
25 poäng eller mer för prestationer vid SM, landskamper eller på internationella mästerskap. Till dags dato
har 559 svenska friidrottare fått detta märke, Britt var
nummer 174.
Under 1960-talet lades friidrottsektionen i IFK Kristianstad i vila.
Underlag till texterna i IFK Play hämtas ofta från jubileumsböckerna om IFK Kristianstad 100 år respektive
115 år. Vill ni förkovra er ytterligare i IFKs historia finns
dessa böcker att köpa för en liten peng i IFK-shopen.

Daniel Sirensjö
Brandgul
@sirensjo
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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

