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JAG ÄLSKAR HANDBOLLSSLUTSPELET!
Det finns mycket med idrott som jag gillar.
Missar helst inte tennisfinalen i Wimbledon, fotbollsfinalen i Champions league
eller OS finalen i hockey. Men det finns ett
idrottsevent som slår allt, handbollsslutspelet. Jag missar inte en match och ser de
flesta även på repris. Det finns massor av
spännande händelser att titta extra på.
Detta år har slutspelet börjat extra spektakulärt. Tobias
Johansson gör 22 mål på två matcher och är ändå en
förlorare. Lugis unga spelare spelar sitt livs match och
går upp på 7-6 spel och slutar då göra mål. Skövdes
målvakt spikar igen helt och blir då bänkad i nästa
match. Tuffaste försvaret spelar det laget med den
yngsta truppen, Sävehof. Alla matcherna är stenhårda
och avgörs precis i slutet. Nu väntar jag bara på att en
match skall sluta med shoot-out, det är riktigt spektakulärt!
Vårt eget älskade IFK har tagit två kämpasegrar. Idag
hoppas vi på en tredje och en säkrad semifinalplats!
Det känns som om laget nu bara blir bättre och bättre
efterhand som spelare kommer tillbaka från skador
och avstängningar. Det känns också som att Ljubos
spelidé sätter sig mer och mer och att laget börjar känna
sig trygga med det lite nya spelsättet. Det är lika viktigt
som alltid att vi i tröja nummer 8 fortsätter att
stötta laget fullt även om vi inte vinner
med massor av mål.

Tänk på att vi möter ett riktigt bra lag med Sveriges
kommande stormålvakt i buren.

även om grunden hela tiden har varit ett riktigt bra
försvar och snabba första- och andrafaskontringar.

I år kommer även finalen spelas i bäst av fem matcher
vilket jag gillar skarpt. Jag tyckte aldrig riktigt om
känslan att en hel säsong skulle avgöras under en
match. Vi fick mot Drott smärtsamt lära oss att ett
skott i ögat kan avgöra hela säsongen och det känns
inte rätt. Jag led också med Lugi när de tappade sina
drömmar om guld så snöpligt på grund av att Joacim
Ernstsson fick hjärtproblem mitt under finalen. Något
sådant kommer inte hända i år utan bästa laget kommer stå som SM vinnare.

Vad gjorde Ola så framgångsrik? Jag tror att hans
enorma noggrannhet är en viktig sak. Våra spelare
har vetat exakt hur motståndarna skulle spela och hur
vi kunde förstöra deras spel. Detta övade laget sedan
gång på gång tills det satt. En annan sak är Olas vilja
att alltid bli bättre. Att han ständigt letade saker som
spelarna och laget kunde göra bättre. Även när vi vann
stort mot något av de sämre lagen i ligan. Det allra viktigaste var att Ola fick killarna att prestera som allra
bäst när det gäller som mest. I SM finalerna och de
avgörande CL matcherna har spelarna ofta gjort sina
bästa matcher. Tänker på Markus Olsson och Jerry
Tollbring som båda avslutade sin IFK-tid med att avgöra vars en SM-final, med sina bästa matcher i IFK
tröjan.

“VÅRT EGET ÄLSKADE IFK HAR
TAGIT TVÅ KÄMPASEGRAR. IDAG
HOPPAS VI PÅ EN TREDJE OCH
EN SÄKRAD SEMIFINALPLATS!”
Vid dagens match skall vi tacka av Sveriges genom
tiderna bästa klubbtränare, Ola Lindgren. Våra resultat de senaste åtta säsongerna är det ingen som har
presterat i modern tid. Det som gör prestationen så
mycket större är att IFK varje år blivit av med sina
tre-fyra bästa spelare till proffsligorna i Europa. Redbergslid och Drott kunde under sina storhetsperioder
spela med samma stomme år efter år. Vi har istället
varje år fått bygga upp ett nytt lag och ett nytt spel

I halvtid kommer vi gjuta av Olas högerhand och
sedan placera honom som legend nummer fyra i IFKs
Legendernas allé. Tack Ola för allt! Jag hoppas att vi
får se dig igen i Colosseum.

Johan Cosmo
Ordförande IFK Kristianstad

Kommunikationsbyrån med
garanterad träffsäkerhet!
Vi tänker helhet och resultat
Vårt mål är att göra enkelt, göra synligt och visa vägen.
Det gör vi via bred och djup digital kunskap i kombination
med lång erfarenhet av resultatinriktad kommunikation
i traditionella kanaler.

infab.nu

DIN PROFFSBUTIK #1 I KRISTIANSTAD

SVERIGES HÄFTIGASTE HANDBOLLSEVENT
BILJETTER
Biljetter till våra hemmamatcher köper
du enklast via ifkkristianstad.ebiljett.nu.
Vi har även förköps-försäljning hos våra
ombud ICA Maxi Kristianstad och Coop
City. Dessutom kan du alltid köpa din
biljett i biljettkassan i Kristianstad Arena.
Biljettkassan öppnar två timmar före
avkast.

HITTA HIT

Besöksadress: Kristianstad Arena,
Västra Storgatan 69, 291 54 Kristianstad
Med bil, via E22:an tag avfart 39, när du
kommer till rondellen tag avfarten mot
Arenaområde. Så ligger Arenan på er
högra sida efter ca 300 m.

Vi jobbar bara med de bästa
färgleverantörerna:

Med buss linje 84 kan du åka stadsbuss
till IFK Kristianstads hemmamatcher
i Handbollsligan.I Kristianstad består
84:an av både stads- och regionbussar.
Bussarna anländer till Arenan c:a
45 minuter före matchstart och avgår
20 minuter efter slutsignal. Bussen
skyltas ”84 Kristianstad Arena”

MAT & DRYCK
Arenarestaurangen och Stjärnrestaurangen har totalt 420 platser.
I arenan finns även barer samt bistro
och kiosker som säljer korv, godis,
läsk och annat gott när det är
matcher och evenemang.

MATCHENS VÄRD

6-7 april 2019

MATCHENS BOLL / LIRARE
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

#JAGÄRORANGE
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TSTÄLLNING
VVS & BAD

För privatpersoner och företag

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

IFK’S PUBLIKPARTNER INFAB PRESENTERAR VIMMELBILDERNA
Foto: Peter Lindström, Öllsjö Fotoklubb.

fb.com/ifkkristianstad

ifk1899

@ifkkristianstad

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM

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

Industrigatan 41, 044-126070. Citybudet.se

ifkkristianstad

Framåt för svensk handboll!
Handbollens vision är att vara världsklass i allt man gör
– på och vid sidan av banan. Låter klockrent tycker vi.
Vi är med och stöttar hela vägen. Framåt!

instagram.com/ifk1899
Spelar du för mycket?
Ring stödlinjen 020-81 91 00,
stodlinjen.se

HANDBOLLENS HUVUDSPONSOR

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

Foto: Kimme Persson, Studio 11.
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HELGES HETS
Leo Larsson: Årets ”influencer”, han är ju
överallt på sociala medier!
Teitur Einarsson: Extremt fåordig, svarar på
tilltal genom kroppsspråk – om man har tur.
Valter Chrintz: Måste verkligen klippa sig,
han är inte på högstadiet längre.
Anton Halén: Svår att hetsa, han är ju så
alldaglig (skrattar).
Johannes Larsson: Miljöhycklare! Predikar
miljötänkt men kör ändå bil ensam från
Parkstaden till arenan varje dag.

FÖRBUNDSKAPTEN KRISTJÁN
ANDRÉSSON OM HELGE
– Helge är grymt träningsvillig och har bra
speluppfattning med fysiken som främsta
vapen. Utanför handbollen och förbi det
tuffa skalet är han en intelligent och omtänksam man.

NYFIKEN PÅ HELGE FREIMAN

Medan övriga laget gnuggade försvarsspel
under Ljubomir Vranjes ledning gjorde
Helge Freiman rehabövningar i andra änden av hallen. En ljumskskada har hållit
honom borta från den kollektiva träningen
ett par veckor men tyvärr är han van, det
har blivit en del skador de senaste säsongerna. Efter träningen satte vi oss på en av
D-hallens bänkar där han avslöjade att han
var på bättringsvägen men att han inte visste när han skulle vara tillbaka i spel.

jag att jag blivit en bättre handbollsspelare, inte minst
i försvarsspelet. Även fysiken har blivit bättre och jag
kände mig i bra form när jag blev ljumskskadad. Jag
trivs väldigt bra i Kristianstad och uppskattar verkligen allt med klubben och staden.

– De senaste åren har jag tyvärr åkt på skador med
jämna mellanrum. Aldrig något jätteallvarligt men tillräckligt för att hålla mig borta 1-2 månader vilket gör
att det varit svårt att hitta rytmen i spelet. Att det händer precis när slutspelet inleds är extra surt, det är nu
man verkligen vill spela och hjälpa laget. Tyvärr hände
samma sak förra året men det slutade ju bra och jag
hoppas på samma lyckliga slut även i år.

Hur låter det om du beskriver dig själv som handbollsspelare?
– Jag är en stabil tvåvägsspelare som underordnar mig
den roll tränaren ger mig. För mig är det inte viktigt
att göra mål så länge vi vinner och jag känner att jag
bidrar. Vi har bra skyttar i laget och min roll som spelmotor är att sätta dem i bra lägen. Jag vill verkligen
vinna och bidrar nog dessutom med lite attityd i försvarsspelet.

Trots alla skador de senaste åren har det ändå gått
bra med spel i såväl landslag som Bundesliga utöver spel för de svenska mästarna. Hur högt kan en
skadefri Helge Freiman nå?
– Oj, hur ”högt” jag kan nå är omöjligt att svara på.
För mig handlar det om att arbeta hårt och fortsätta
utvecklas, vilket jag är övertygad om att jag kommer
att göra om jag får vara skadefri en längre period. Att
spela tillsammans med olika spelartyper i Kristianstad
och nu för ännu en tränare av världsklass är oerhört
utvecklande och något jag kommer att växa av.
Hur ser du på din utveckling hittills här?
– Även om jag inte är nöjd med denna säsong tycker

Och du har ju i ärlighetens namn lite att jämföra med,
dels ett ekonomisk krisande Guif och dels spel i tyska
Minden där du inte trivdes.
– Det är passerade kapitel för mig men visst har IFK
Kristianstad en organisation och ett upplägg som är
oerhört professionellt – även med utländska mått mätt
– och att få ta del av det är en stor ynnest.

Vad har varit bäst hittills under din tid här?
– SM-guldet förra året sticker ut. Det är mitt första
och något jag längtat enormt efter. När jag spelade
i Guif hade vi ett väldigt bra lag med en tydlig målsättning att ta oss till final men vi nådde aldrig dit.
Jag hade därför haft siktet på det där guldet länge och
att äntligen vinna det var så otroligt kul! Det minnet
sticker onekligen ut.
– Men annars är det bästa att detta är en väldigt bra
miljö att vistas i om man vill spela handboll på heltid. Här finns fantastiska träningsmöjligheter, spel
i Champions League och en grym hemmapublik

– helhetspaketet ”IFK Kristianstad” är otroligt bra.
Hinner du med något annat än att träna och spela
handboll?
– I perioder känns det inte så men jag försöker spela
golf så mycket jag kan. Vi är några stycken i laget som
spelar ihop och det är riktigt kul. Jag har dessutom
en sambo som pluggar vid Högskolan Kristianstad
och jag umgås såklart allra mest med henne, betonar
Helge och skrattar högt.
Inget film- eller musikintresse?
– Inte så mycket film, däremot lyssnar jag mycket på
musik och poddar. ”Alex och Sigge” liksom ”Fredrik
och Filip” är poddfavoriter. När det gäller musik gillar
jag allt utom dansband till skillnad från Emil [Hansson] och Leo [Larsson] som fullkomligt avgudar genren. Det måste vara något fel på vattnet i Ystad, säger
Helge med glimten i ögat.
Om du blickar framåt, hur går tankarna?
– Jag trivs som sagt väldigt bra här i Kristianstad men
kan tänka mig att prova något annat i framtiden. Att
få uppleva ett annat land, kultur och liga hade varit
riktigt kul, såväl sportsligt som personligt. Men vi får
se, först ska jag bli skadefri och prestera på handbollsplanen.
– Jag har även börjat fundera på studier för att ha
något att falla tillbaka på när jag väl lägger av med handbollen. Tyvärr har jag ingen aning om vad jag vill bli och
än mindre plugga och då är det svårt, avslutar Helge
Freiman vår pratstund och skrattar ännu en gång.

Björn Melin
Frilansskribent
@bokstavstrogen

SPELARTRUPP 2018-2019

1

– 1990-10-16 – IFK Ystad HK –

4

– 1992-07-29 – Lysekils HK –

9

LEO LARSSON

ADAM NYFJÄLL

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

13

– 1990-05-13 – FH Hafnarfjordur –

20

– 1998-06-05 – IFK Kristianstad –

25

8

ÓLAFUR GUÐMUNDSSON

ANTON PERSSON

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

KRUTIS
– 2013-11-16 – IFK Kristianstad –
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– 1995-07-21 – CH. Palautordera –

V9

14

– 1994-02-01 – Sannadal SK –

V6

21

– 1994-10-22 – Lidköpings HK –

M6

26

– 2000-04-26 – Åhus Handboll –

M

A

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

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

MARC CAÑELLAS

VIKTOR HALLÉN

ALFRED EHN

VALTER CHRINTZ

Foto: Kimme Persson, Studio 11
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– 1991-08-09 – IFK Kristianstad –

V6

17

– 1992-02-26 – Lidingö SK –

V6

24

H6

30

B

LJUBOMIR VRANJES

EMIL HANSSON
– 1997-05-07 – Ystads IF HF –

PHILIP HENNINGSSON
– 1995-06-14 – K Lågan –

JOHANNES LARSSON

HELGE FREIMAN

TEITUR EINARSSON
– 1998-09-23 – Selfoss –

ANTON HALÉN
– 1990-11-28 – Sollefteå HK –

M9

V9

H6

M9

H9

H6

LARS OLSSON

STEFAN LJUNGLÖF

INGEMAR GANNBY

PATRICK SIGSJÖ

VICKIE PEOLIN

MARKUS WALDEN

JONAS CARLSTRÖM

JOHAN EKENGREN

– Materialförvaltare –

– Massör –

– Sjukgymnast –

– Kostrådgivare –

– Läkare –

– Fystränare –

– Mental coach –

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

@ceninodonnakrstd

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.

HÄNDER I ARENAN

I SUPPORTERSHOPPEN
KÖP MATCHTRÖJA MED DITT
EGET NAMN OCH NUMMER!

PÅ ENTRÉPLAN

Vi trycker ert namn och nummer medans ni
väntar så att ni kan använda tröjan på matchen.

UPPSNACK 18.15
OLA LINDGREN
Konferencier Hans Banke

Uppsnacket presenteras i samarbete
Hus & Hem ställer ut.

I PAUS

Hyllning på innerplan av Ola
God Kamrat delas ut

Sveriges häftigaste handbollsklubb

Sveriges häftigaste handbollsklubb

LAGUPPSTÄLLNINGAR
Nr.

Spelare

Mål Halvlek 1

Mål Halvlek 2

IFK KRISTIANSTAD

REDBERGSLIDS IK

Nr.

Spelare

1. Leo Larsson

1.

12. Gustaf Banke

12. Kristian Zetterlund

16. Richard Kappelin

16. Tobias Thulin

2. Emil Hansson

4. Melker Norrman

3. Hugo Svensson

5. Albin Stenberg

4. Adam Nyfjell

6. Anton Gustafsson

5. Arnar Arnarsson

7. Daniel Wester

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

Hayder Al-Khafadji

8. Tobias Johansson

T R Ä N A R E:

T R Ä N A R E:

Ljubomir Vranjes

Jasmin Zuta

A S S T R Ä N A R E:

A S S . T R Ä N A R E:

Lasse Olsson

Magnus Wislander

10. Oliver Wigmark

M A T ER I A LFÖ R V A L T A R E:

LA G L ED A R E:

11. Markus Thorbjörn

Stefan Ljunglöf

Lars Jeppsson
Lennart Falk

13. Ludvig Högberg

M Å L V A K T S T R Ä N A R E:

14. David Milosavljevic

Mats Winqvist

15. Simon Örtelind

SJUKGYMNAST:

17. Jonatan Wenell

SJUKGYMNAST:

Patrik Sigsjö
MASSÖR:

20. Anton Persson

Ingemar Gannby

21. Alfred Ehn

LÄ K A R E:

Sara Sjöström

Markus Waldén

FY S T R Ä N A R E:

Pontus Axell

9. Pontus Mellegård

19. Emil Mellegård
20. August Wiger

24. Teitur Einarsson

FY S T R Ä N A R E:

25. Ludvig Jurmala Åström

Jonas Carlström

21. Niclas Fingren

26. Valter Chrintz

K O S T R Å D G I V A R E:

22. Emil Hodzic

30. Anton Halen
35. Evon Mohlin

DOMARE Mirza Kurtagic & Mattias Wetterwik

Vickie Peolin
M EN T A L C O A C H :

Mål Halvlek 1 Mål Halvlek 2

23. Oskar Ysander

Johan Ekengren

DELEGAT Björn Ericsson & Mikael Thelander

#JAGÄRORANGE

Driver du ett företag
som vill växa och
utvecklas?
Våra rådgivare stöttar dig på
tillväxtresan med insiktsfulla
råd, relevanta beslutsunderlag
och smarta verktyg.
Vill du veta mer? Kontakta
ditt närmaste Grant Thorntonkontor på grantthornton.se

FUNKTIONÄRER Julia Isberg & Lennart Nilsson

TESTA SURFPAKETET!

Fredag

2019-03-22 19:00

IFK Kristianstad

Redbergslids IK

27-25
24-27

Torsdag 2019-04-04 19:00

IFK Kristianstad

Redbergslids IK

Onsdag

2019-04-17

19:00

Redbergslids IK

IFK Kristianstad

(Ev.)

Söndag

2019-04-21

17:00

IFK Kristianstad

Redbergslids IK

(Ev.)

SB
STAD LADET

ÖR

URFPAKET

IFK Kristianstad

AN

SS

Redbergslids IK

” Gör som jag, testa Surfpaketet och läs
dina lokala nyheter vart du än befinner dig.
Allt Plus-innehåll på kristianstadsbladet.se
ingår, liksom vår nya app MinKb, där du
kan bli din egen nyhetschef genom att
skräddarsy ditt nyhetsflöde. Smart,
enkelt och mycket prisvärt.”

F

Torsdag 2019-03-28 19:00

BLI NYHETSCHEF PÅ KÖPET.

I

KVARTSFINALDATUM

KÖP KRIST

SPELPROGRAM & RESULTAT

S TA

MÅNADE

N

SEMIFINALDATUM – HEMMAMATCHER
Fredag

2019-04-26 19:00

SEMIFINAL 1:5

Lördag

2019-05-04 18:10

SEMIFINAL 3:5

Söndag

2019-05-12

SEMIFINAL 5:5

17:30

SM-FINALDATUM – HEMMAMATCHER
Lördag

2019-05-18

18:10

SM-FINAL 1:5

Fredag

2019-05-24

19:10

SM-FINAL 3:5

Torsdag 2019-05-30 18:10

SM-FINAL 5:5

Scanna QR-koden för mer info
eller läs mer på:
kristianstadsbladet.se/erbjudande

VID FÖRLUST IKVÄLL
Om vi förlorar ikväll så kan en eventull avgörande kvartsfinal spelas

KVARTSFINAL 5:5
SÖNDAG 21 APRIL 17:00

STÖRST PÅ JEANS
Alltid fri uppläggning vid köp av jeans.

IFK KRISTIANSTAD
REDBERGSLIDS IK
VID VINST IKVÄLL

Om vi vinner ikväll så är vi klara för Semifinal för femte året i rad!

BILJETTSLÄPP

TILL SEMIFINALERNA
ONSDAG 10/4 KL. 09:00

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

Släpps biljetterna till matcherna på ifkkristianstad.ebiljett.nu och
hos våra ombud ICA Maxi Kristianstad och COOP City Kristianstad.

SEMIFINAL 1 – FREDAG 26 APRIL 19:00
SEMIFINAL 3 – LÖRDAG 4 MAJ 18:10
OBS! Alla kamratkort och säsongskort gäller under hemmamatcherna
i kvarts- och semifinalerna, men ej vid ev. SM-finaler.

Sveriges häftigaste handbollsklubb

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

#JAGÄRORANGE

VI HÅLLER PÅ IFK

R

Transport

kran t gräv

P

0709-77 25 69

RP

Transport

kran t gräv

0709-77 25 69

Foto: Bildbyrån, Hässleholm.

Foto: Bildbyrån, Hässleholm.

mål), hejarop, skrik – vi var helt enkelt en publik i
världsklass. Södra Kurvan måste ha varit grymt stolta
över oss. För att inte tala om våra pojkar.
Jag tror helt ärligt att vi var synnerligen delaktiga i att
IFK vann den matchen. Hade hela publiken suttit med
armarna i kors utan att säga ett ljud så är min gissning att RIK hade vunnit. Oavsett varifrån i Sverige
de kommer. Denna otäcka teori delgav jag Leo Larsson alldeles nyss, och han bekräftade mina misstankar.
– Det är verkligen otroligt viktigt för oss att få känna
stödet från publiken och under den matchen du pratar
om var det absolut speciellt häftigt. Men kunde ni ha
förlorat utan oss, insisterade jag. – Ja, jo, det är nog
möjligt, erkände han.

VEM BRYR SIG OM VILKA IFK MÖTER?
Det borde vara förbjudet för ett handbollslag att heta något som inte innehåller
namnet på den stad/ort man kommer
ifrån. Ta RIK till exempel – hur ska någon
förstå att de kommer från, ja, var kommer de
ifrån? När man googlar så ser man att: ”Redbergslid är ett primärområde i stadsdelen
Olskroken i Göteborg, tillhörande stadsdelsnämndsområde Örgryte-Härlanda”. Och?
Man kan alltså undra varför Nikolas Larsson tyckte
att det var så töntigt när jag under förra hemmamatchen mot RIK frågade honom vilka vi egentligen spelade mot. Detta är oftast inte något som jag bryr mig
så mycket om – det viktiga är ju att IFK vinner. Men
jag kom liksom på det mitt under den brinnande första
halvleken och tänkte att det hade varit lite kul att veta.

Möjligen för att det var så roligt att få titta på handboll tillsammans med Nikolas för omväxlings skull.
Han kan ganska mycket om handboll.
Nikolas tyckte förmodligen inte att min fråga var lika
roligt för han gav mig en bedrövad blick och svarade
”Skultuna”. Jag tittade förvirrat upp mot jumbotronen och eftersom jag inte fick ihop en enda bokstav
så utgick jag ifrån att han lurades. Och härligt nog
vann IFK så jag kunde glatt fortsätta att sväva i ovisshet om motståndarlagets härkomst. Det spelade helt
enkelt ingen som helst roll i sammanhanget. En vinst
är en vinst.
På tal om vinsten – jag hoppas att ni alla inser vilken
otrolig insats som vi i nummer åtta gjorde? På min
plats högt upp under taknocken såg jag till min förtjusning hur hela Arenan fullkomligt kokade denna
fredagskväll! Applåder (även innan IFK faktiskt gjorde

Leo fortsatte glatt: – Och det var ju inte bara det att
ni hejade och applåderade som galningar. Det kändes
flera gånger som att ni var på väg in på planen för att
ta över domarnas roll… Hur häftigt som helst! Vi i
laget snackade om det i flera dagar efteråt, faktiskt.
Hmm, jag funderade ett par varv på det sista Leo sade.
Hur kul hade inte det varit? Någon i Södra Kurvan
kanske kan tänka sig att ställa upp, bara för att se vad
som händer? Jag kan faktiskt inte erinra mig att jag
någonsin sett en åskådare braka rakt ut på en handbollsplan under en match. Känns väl mer som något
som händer på en fotbollsplan. Men det kunde alldeles
säkert liva upp stämningen ytterligare.
Å andra sidan – spräcker vi vår deodorant lika kraftfullt som vi gjorde förra gången så kommer det att
räcka. Då kan nummer åtta stanna kvar på läktaren
och låta pojkarna göra jobbet på planen. Oavsett varifrån motståndarlaget råkar komma.

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.
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DIAMANTKAMRATER

GULDKAMRATER

SILVERKAMRATER
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UN D VI K O M VÄ GAR
B O KA D I R E KT

Boka direkt på firsthotels.se så får du
bäst pris och unika medlemsförmåner.

JACK ÄR GOD KAMRAT
Onsdagskväll åkte jag ut till Fröknegårdshallen för att snacka lite med vår sista
God Kamrat den här säsongen. Jag blev
insläppt och det var i slutet av våra pojkar
07:s träning, tyvärr fick jag bara se ett anfall
med Jack. Han räddade skottet och kastade
direkt ut bollen på riktig Leo Larsson-maner.

” Jack är en ambitiös och ödmjuk kille som alltid sätter laget framför jaget. En bra kompis och föredömlig i
sitt agerande både på och utanför planen” – Tränarna
i Pojkar 07 om Jack
God Kamrat är ett projekt som IFK Kristianstad
har tillsammans med Länsförsäkringar Göinge
Kristianstad för att lyfta fram kamratskap och goda
föredömen i föreningen.

När jag frågade vem hans idol var så svarade han
faktiskt inte någon IFK, nej Jack har stenkoll på sina
målvakter trots sin ålder. Hans stora idol på handbollsplanen är Barca Lassas superkeeper Gonzalez
Perez De Vargas.
Jag frågade sen varför han gillade att stå i mål, svaret
var smart. Jag är alltid delaktig i spelet då, det är lätt
att om man är kantspelare inte får nudda bollen så
ofta. Som målvakt få jag vara med hela tiden.
Jack började spela handboll för två år sen, han började
efter att ha följt med och kollat på en IFK match och
blev intresserad direkt. Utöver handbollen så spelar
Jack fotboll i Kristianstad FC:s P07 lag.
Sen kom vi in på huvudämnet vad är en God Kamrat?
Enligt Jack så är en god kamrat alltid positiv, klagar
aldrig och peppar alla. Sen fråga jag honom varför
han tror just han har blivit utnämnd till God Kamrat.
Då svarade han att han är nog bäst på att inte klaga
på andra.

” Jack är en kille som sprider positiva tankar i laget,
omtänksam, låter alla vara med. Han är grym lagkompis som alltid gör sitt bästa” – Lagkamraternas
motiveringar

Christian Cosmo
EABS/VCL Koordinator

#JAGÄRORANGE

IFK + MAXI=SANT
-gör som grabbarna i laget,
handla hos oss innan matchen!
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KRISTIANSTAD

TOALETTPAPPER
ICA Bad & Toalett. 6-pack.
Jfr pris 23:15/kg
Max 2 köp/hushåll.

VECKA 14 Erbjudandet i annonsen gäller t o m 7/4 eller så långt lagret räcker. Med reservation för tryckfel.

KRISTIANSTAD

Öppet alla dagar

7-22

BROMÖLLA

Alltid på Maxi:

• Fria kundparkeringar
• Fria kundtoaletter
• Apoteket Hjärtat
• Minihuset för barnen

