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DAGS ATT GE TILLBAKA
När du har denna tidning i din hand innebär
det att det snart är matchdags igen. För oss
som nås av detta budskap så har matchdags
så olika innebörd. För spelarna handlar det
om att allt ska klicka just den timmen för att
segern ska vara ett faktum. För nr 8 handlar
det om att ta mig dit i tid för att få något i magen, men framförallt att få nätverka och träffa några tusen till som har samma intresse
som mig och slutligen heja fram laget i mitt
hjärta. För att därefter gå hem med ett rus
i kroppen och ett leende på läpparna. För
anställda och volontärer innebär det att ge
järnet och köra enligt plan samt göra som
planerat för att allt ska rulla på och upplevelsen blir så stark och bra som supportrarna
förväntar sig.

Själv kom jag in i handbollens värld när sonen började träna i IFK för många år sedan. Jag var en trogen ”handbollsmamma” som åkte runt och hejade på
matcher och cuper. En fantastisk tid som gav familjen
en härlig gemenskap med likasinnade.
Samtidigt som sonen la bollen på hyllan blev jag invald i styrelsen. Jag är nu inne på mitt femte år som
vice ordförande i Sveriges häftigaste handbollsklubb.
Att få arbeta ideellt i en förening som denna, ger mig
så mycket tillfredsställelse. Vetskapen att närmre
1 000 personer spelar handboll i föreningen och
ytterligare ett antal tusental tittar på olika IFK matcher
varje vecka, det är stort!

“DET ÄR NU NUMMER 8 VERKLIGEN
BEHÖVS PÅ PLATS FÖR ATT VISA
DEM ATT VI TILLSAMMANS GÅR
FÖR GULDET.”

Visst har det väl hänt att vi inte går hem med ett
leende på läpparna efter varje match? När det sker är
jag helt övertygad om att vi känner likadant allihop
oavsett om vi är spelare eller supporter, dvs oavsett
vilket nummer vi har på ryggen.

Genom mitt styrelsearbete känner jag att jag ger tillbaka
till IFK för det jag fick uppleva som handbollsmamma.

2019 har varit ett tufft år för IFK. Efter en rad med
guldår och idel vinster i vår arena har vi fått känna
på något annat. Det i sig är en erfarenhet, men
en erfarenhet man kan klara sig utan. Fast
kanske har det lärt oss att inte ta
något för givet.

Jag har varit en hängiven IFK supporter i många
år och om jag summerar all energi och glädje som
handbollen gett mig under dessa år så är det en rejäl
mängd. Jag tänker på alla de gånger jag kommit trött
till arenan efter en intensiv dag på jobbet och gått hem
med lätta steg efter en härlig seger.

Tänk efter – det är förmodligen många som kan känna
igen sig i detta?
För mig är det nu självklart att det är dags för mig att
ge tillbaka av all den energi som matcherna gett mig
under åren. Att stötta och ge energi till killarna som
ska prestera fullt ut på plan. Om inte jag som fått så
mycket glädje och energi av dem, är beredd att ge dem
mitt stöd och energi när de så väl behöver det, kan
jag då begära att de ska roa och underhålla mig hela
tiden? Jag hoppas och önskar att fler känner som mig
kring förenings- och supporterengagemang.
Visst har vi rätt att bli besvikna, men vi måste hjälpas åt att hålla humöret uppe och se fram emot nästa
match istället. Ny match – nya möjligheter. Det är inte
hemma i soffa som vi stöttar och boostar laget. Vi
måste fylla arenan och heja fram laget i våra hjärtan.
Det är nu nummer 8 verkligen behövs på plats för att
visa dem att vi tillsammans går för guldet.
Vi har varit bortskämda med segrar och fått så mycket
under flera år och nu är det dags att vi alla ger tillbaka!

Anna-Lena Lindahl
Vice ordförande 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 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.

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

Foto: Bildbyrån, Hässleholm.

jag prata handboll fast jag är på hockey!
Jag började förklara för mitt bordssällskap,
Höns-mamman, att handboll slår ishockey när det
gäller ja, allt. – Titta bara, sa jag och slog ut med
armen mot rinken, det är ju extremt mycket folk på
planen här – man blir ju helt förvirrad! Tacka vet jag
handboll, där är det bara två gånger sex personer plus
målvakter. Höns-mamman tittade allvarsamt på mig
och sa taktfullt: - Åsa, det är uppvärmning – det är
därför som alla 38 spelarna är ute…

ETT VIDGAT SPORTINTRESSE
Inför matchen Sverige – Island minglades
det i vanlig ordning i Stjärnrestaurangen
där jag stötte på en glad Stefan Lövgren, vår
alldeles förträffliga VD för Svenska Handbollslandslaget.
– Kul krönika i senaste numret av IFKPlay,
skrek han glatt när han fick syn på mig.
Det där du skrev om vattenpolon var ju intressant, fortsatte han och tog en klunk av
sitt mineralvatten med citronsmak.
Jag sken upp och frågade vad han menade. – Du har
väl koll på att Staffan Olsson numera spelar vattenpolo, undrade Stefan. Mitt rosévin fastnade i halsen
av ren exaltation. Va? Betyder detta att jag hade rätt
i min teori om att handboll och vattenpolo har stora

likheter? – Ja, fortsatte Stefan, det betyder det faktiskt,
men Staffan säger att spela vattenpolo är det absolut
jobbigaste han har gjort i hela sitt liv. Efter ett två timmars träningspass skriker hela kroppen av smärta.
Efter lite googlande på nätet dagen efter hittar jag en
intervju med Staffan Olsson där han – precis som jag
(!) – konstaterar att vattenpolo har en målvakt och
sex utespelare och att man kastar bollen i mål. Fram
och tillbaka, exakt som i handboll. Jag känner mig
stolt och blir alldeles varm inombords. Det verkar ju
faktiskt som att jag börjar få koll på idrott!!!
I alla fall lite grand. För några veckor sedan hamnade
vi i ishallen tillsammans med ett glatt gäng när KiK
skulle möta något lag. Vi satt i en av loungerna och åt
middag när det plötsligt visade sig att den synnerligen
trevliga kvinnan mittemot mig är vice ordförande i
IFK Kristianstad. Vilken sinkadus, tänkte jag, nu får

På tal om något helt annat – har ni uppmärksammat att Krutis har börjat göra multihjulningar under
time-out? Och äntligen, äntligen applåderar folk
honom! Det gör mig så oerhört glad. Snälla ni, fortsätt med det. Jag har en känsla av att det finns mycket
mer än multihjulningar i den kroppen och med uppmuntran från publiken vet man aldrig vad vi kan få bli
vittnen till under kommande hemmamatcher.
Avslutningsvis ska jag bjuda på en skräll – mobilappen
”SHE” (Handbollsligan). Fabrikören och jag satt tillsammans med Nikolas Larsson och hans förtjusande
hustru Anna på senaste hemmamatchen när jag plötsligt
insåg att Anna inte tittade på planen utan satt och kollade sin mobil hela tiden. – Vad gör du, frågade jag. –
Kollar hur det står i matchen och vad det är som händer,
svarade Anna. Hon visade upp mobilen och där, där
(!) fanns alla svar! Vem gjorde målet, varför blev det
avblåst, vem blev utvisad och på grund av vad?
Och inte nog med det – appen berättar också exakt vilka
som leder ligan och ja, hela poängställningen, helt
enkelt. Nu kan väl ändå livet inte bli mycket bättre…?
Jo, kanske när jag tänker efter…en app som följer
Svenska ligan i vattenpolo skulle göra det hela komplett.

Åsa Scharin
Handbollskännare och sportfanatiker

#JAGÄRORANGE
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FEM FAVORITER:
Mat: Pasta och helst då Bolognese
Dryck: Coca Cola
Film: Gudfadern
Skådespelare: Jim Carrey
Fotbollslag: FC Barcelona men kollar
bara på dem i Champions League.

FEM HANDBOLLSSPELARE I NUTID
Aron Palmarsson, Island
Uwe Gensheimer, Tyskland
Aleix Gomez, Spanien
Mikkel Hansen, Danmark
Niklas Landin, Danmark

NYFIKEN PÅ GREGOR OCVIRK
Med uppehåll i Handbollsligan och flera
spelare borta på landslagsuppdrag var det
färre brandgula än vanligt som lunchade
i Kristianstad Arena. Vid ett av borden satt
dock IFK Kristianstads senaste tillskott tillsammans med sin flickvän och höll just
på att avsluta sin måltid när vi fick syn på
varandra. Jag gick fram och presenterade
mig för de båda innan jag tog en kopp kaffe och visade nyförvärvet Gregor Ocvirk var
jag skulle vänta på honom. Det tog bara en
minut innan han dök upp och vi började
prata om det som är ett nytt kapitel i den
slovenske stortalangens karriär.
Varför IFK Kristianstad?
– Efter att ha lämnat Vardar och återvänt hem till Slovenien var det oerhört smickrande när Kristianstad
hörde av sig, det är ju en klubb som spelat flera säsonger i rad i Champions League och som har en fantastisk tränare i Ljubomir Vranjes. Under hans ledning
kan jag nog utvecklas till en riktigt bra spelare, säger
Gregor och ler försiktigt.
Du skrev på ett kontrakt på tre år. Dina tankar om det?
– Det känns väldigt bra eftersom jag kom hit en bit in
i säsongen och nu har tid på mig att vänja mig vid allt
nytt innan jag på allvar visar klubben och fansen vad
jag kan. Jag har ju knappt hållit i en handboll sedan i
somras och behöver tid och tålamod för att komma in
i det ordentligt igen.
Första intrycket av Sverige och Kristianstad?
– Att landskapet här är så platt, jag är ju van vid berg
hemifrån, säger han och skrattar. Men annars har allt
varit bra, det är visserligen lite kallt men människor är
trevliga och det känns bra med mina nya lagkamrater.
Jag bor fortfarande på hotell men hoppas få en egen
lägenhet snart, det är viktigt att få ha sina egna saker

och skapa sig ett hem. Som tur är både min flickvän
och min mamma här så det blir familjärt ändå, berättar han och ler.
Vad har varit den största utmaningen med att flytta
till ett nytt land?
– Det är nog att flytta ifrån familj och vänner, inte
minst när man är lite yngre som jag. Familjen är viktigt för mig. Det tar det dessutom lite tid att lära känna
kultur, seder och vanor i ett nytt land men jag har ju
bara varit här i tre veckor och kommer att vänja mig
vid allt.
– När det gäller spelet här liknar det hur jag hade det
i Vardar med mer disciplinerat och taktiskt spel till
skillnad från det slovenska ungdomslandslaget där
våra roller var friare. Där hade vi dessutom spelat
tillsammans länge och lärt känna varandra utan och
innan vilket kanske möjliggör ett friare spel.
Vad har du för styrkor och svagheter som handbollsspelare?
– Jag är inte särskilt stor för att vara en skytt och
det kan ibland vara en ”svaghet”. Jag är inte heller
särskilt snabb men tar igen det med ett bra skott och
krigarmentalitet, vilket väl då får ses som mina styrkor. Jag är också bra på att ta mig förbi motståndaren,
har ett bra spelsinne och tycker lika mycket om att
göra en assist som ett mål.

Jim Gottfridsson i Flensburg men även Jerry Tollbring och Philip Henningsson som jag sett spela för
det svenska landslaget. Jag gillar även Niclas Ekberg
i Kiel och de båda landslagsmålvakterna Palica och
Appelgren.
Vad gör du annars på din fritid utöver att titta på
handboll?
– Som jag sa är jag verkligen en familjekille och
umgås gärna med min mamma, flickvän och kompisar.
Vi käkar, går på bio och kollar på bilar, jag är verkligen
intresserad av bilar!
Har du någon talang utöver handbollen som du
kan berätta om?
– Jag är faktiskt bra på alla sporter där det finns en
boll inblandad – utom golf vilket är synd eftersom
hela laget här tycks spela, avslutar Gregor vår pratstund och ler stort ännu en gång.
Foto: Mentor Selaci, Studio 11.

Vad visste du om svensk handboll och den svenska
Handbollsligan innan du blev aktuell för IFK Kristianstad?
– Jag har sett IFK Kristianstad spela i Champions League
men annars vet jag ingenting om de svenska lagen men
har förstått att den svenska ligan är mycket bättre än
den slovenska. Här är handbollen både snabbare och
tuffare och det gillar jag.
– Jag tittar väldigt mycket på handboll och är nog
besatt av sporten, säger Gregor och skrattar. Av de
svenska spelare jag spontant tänker på måste jag nämna

Björn Melin
Frilansskribent
@bokstavstrogen
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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 –

SUIT
UP NOW

Flest kostymer och kavajer
att välja på. Dessutom får du
valfri skjorta för halva priset!
Hos oss kan du välja mellan över femtio olika modeller från svenska och internationella varumärken.
När du köper kostym, eller kavaj och byxa hos oss, får du köpa en valfri skjorta för halva priset.

SÖNDAGS
ÖPPET

@ceninodonnakristianstad

12–16

@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
DU GLÖMMER VÄL INTE BORT FARS DAG DEN 10 NOVEMBER?

ns
Till världe a!
bästa papp

Sveriges häftigaste handbollsklubb

IFK-PIKÉ

2 9 9 :-
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LAGUPPSTÄLLNINGAR
Nr.

Spelare

Mål Halvlek 1

Mål Halvlek 2

IFK KRISTIANSTAD

IF HALLBY HK

Nr.

Spelare

1. Leo Larsson

1.

12. Rene Ingram

12. Fredrik Landin

16. Richard Kappelin

16. Samuel Johannesson

2. Emil Hansson

3. Marcus Erlandsson

3. Hugo Svensson

5. Oskar Hedvall

4. Adam Nyfjell

6. Robin Svensson

6. Philip Henningsson

7. Olle Ek

9. Gregor Ocvirk
10. Marc Cañellas
13. Olafur Gudmundsson
14. Viktor Hallén
17. Helge Freiman
21. Alfred Ehn

8. Martin Mårtensson

T R Ä N A R E:

Ljubomir Vranjes

Jesper Östlund

A S S T R Ä N A R E:

A S S T R Ä N A R E:

Björn Sätherström

Carl Ek

10. Adam Tumba

M A T ER I A LFÖ R V A L T A R E:

LA G L ED A R E:

11. Jesper Jakobsson

Stefan Ljunglöf

Hans Bergsten
Jan Johansson
Jan Sjöstedt

Patrik Sigsjö

23. Simon Birkefeldt

Lukas Wallinder

T R Ä N A R E:

SJUKGYMNAST:

N A PR A PR A T :

MASSÖR:

24. Teitur Einarsson

Ingemar Gannby

25. Ludvig Jurmala Åström

LÄ K A R E:

Annelie Sandström
LED A R E:

Markus Waldén

Claes Abrahamsson

9. Jonathan Wiklund

13. Alexander Fagervold
17. Charles Hugosson
19. Andreas Söderman
18. Alexander Westin
20. Felix Thyberg

26. Valter Chrintz

FY S T R Ä N A R E:

22. William Hermansson

30. Anton Halen

Jonas Carlström

23. Fredrik Wendel

35. Evon Mohlin

K O S T R Å D G I V A R E:

24. Jesper Järlfors

Vickie Peolin

37. Zoran Bozic

25. Johan Jonsson

M EN T A L C O A C H :

39. William Bengtsson

Mål Halvlek 1 Mål Halvlek 2

Johan Ekengren

26. Oliver Löfwenius

69. Jihed Jaballah

DOMARE Andrej Smailagic & Sandro Smailagic

DELEGAT Peter Olsson

FUNKTIONÄRER Julia Isberg & Lennart Nilsson

#JAGÄRORANGE

5 TIPS – TRUCKSAKER
När det gäller tryck finns det inget utrymme för misstag. Scanna QR-koden
med din mobilkamera för att ta del av 5 tips som hjälper dig rätt.

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

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

Lördag

2019-11-02

16:00

Chekhovskie medvedi

IFK Kristianstad

Tisdag

2019-11-05

19:00

Alingsås

IFK Kristianstad

Söndag 2019-11-10

15:10

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
HK Varberg

IFK Kristianstad
IFK Ystad HK
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 19:00

IFK Skövde HK

TABELL

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

IFK Kristianstad

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

Uppdaterad: 29 oktober 2019
TABELL

SP

V

O

F

+/-

P

+/-

1.

HK Malmö

9

7

0

2

250 - 218

14

32

2.

Alingsås HK

9

7

0

2

245 - 229

14

16

3.

Ystads IF HF

9

6

0

3

252 - 220

12

32

4.

IFK Ystad HK

9

6

0

3

238 - 212

12

26

5.

Lugi HF

9

6

0

3

234 - 231

12

3

6.

IFK Skövde HK

9

5

1

3

239 - 220

11

19

7.

IFK Kristianstad

8

5

0

3

205 - 200

10

5

8.

IK Sävehof

8

4

1

3

208 - 200

9

8

9.

Önnereds HK

9

4

0

5

244 - 250

8

-6

10.

Redbergslids IK

9

3

1

5

238 - 245

7

-7

11.

Eskilstuna Guif IF

9

2

1

6

233 - 253

5

-20

12.

IF Hallby HK

9

2

0

7

245 - 272

4

-27

13.

OV Helsingborg HK

9

2

0

7

223 - 250

4

-27

14.

HK Varberg

9

1

0

8

211 - 265

2

-54

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

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

Läs nyheterna
- i våra appar

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

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.

eKb

MinKb

Den digitala kopian
av papperstidningen

Ta del av nyheterna
som du vill

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

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

Välkommen till Sparbanken Skåne.

Ladda ner våra appar från App Store och Google Play.

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

#JAGÄRORANGE

MAX ÄR EN GOD KAMRAT

Det är dags att utse säsongens första God
Kamrat. Denna gång föll valet på en kille
som spelar i vårt P08- gäng och heter Max
Wiberg-Olsson

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

Jag pratar med Max strax innan fysträningen ska börja
i kulltorpsskolans gympasal en regnig och grå onsdagskväll. I hallen är det allt annat än grått och regnigt, här är energin och humöret på topp på killarna
födda 2008. Max verkar laddad och såklart det, hans
favoritträning står på schemat, FYS!
Max berättar att han började spelar handboll som 4
åring och älskar det. Han föredrar träning framför
match och förklarar
” Jag gillar att träna så att jag blir starkare och starkare och till sist kan få spela med vårt A-lag när jag
blir äldre.
Varför tror du att laget ser dig som en God Kamrat?
” Jag försöker alltid vara snäll, stötta mina lagkamrater och inte gnälla domarna”

MAX WIBERG-OLSSON

Jag kan bara konstatera att grabben har huvudet på
skaft. Max berättar också att laget har en fin sammanhållning och att de är schyssta mot varandra och
hjälper till. Dessutom spelar de som ett lag och är inte
egoistiska.
Max tränare om deras goda kamrat:
Max är alltid positiv och pushar hela laget i med och
motgång. Om det är någon som har det tungt så är
alltid max där och stöttar. Dessutom är han en flitig
spelare som aldrig missar en träning.

Vad gör du utanför handbollen:
Spelar TV-Spel eller tränar själv
Favoritmat: Hamburgare
Favoritposition: Mittsexa
Favoritspelare: Jihed Jabballah

Adam Tell
Kommersiell Chef IFK Kristianstad

Favoritlag: 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

