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RESESKILDRINGAR
Idag välkomnar vi OV Helsingborg med
några Kristianstadbekantingar i laget till
Arenan. Helsingborg har en uppåtgående
formkurva så det gäller att se upp. Vår kurva
har också varit stigande några veckor nu
och spelet sitter riktigt fint. Vi ska göra allt
för att poängen ska stanna i Kristianstad.
Men idag kommer inte min krönika handla
mer om det sportsliga, utan idag tänker jag
berätta om hur det är att vara på resande
fot med IFK Kristianstad.
Varje säsong inträffar det massor av konstiga saker.
Och inför varje säsong undrar man vad som möjligen
kan toppa förra årets händelser. Här kommer ett litet
axplock av allt som hänt de senaste åren:
Porto, sommaren 2014
Efter avslutat träningsläger hade killarna ledigt sista
kvällen. Hemresan var satt till 04:00 morgonen
därpå, med bussfärd till Lissabon. Vår kapten,
Johan Jepson hade väldigt svårt att vakna den här morgonen och trots flera försök fick vi inte liv i honom.
Det hela slutade med att Björn Sätherström fick packa
hans väska och rensa rummet medans bussen stod och
väntade. Trots försening hann vi med flyget hem.
Grekland 2014
Första matchen för säsongen och vi landar i Aten
på eftermiddagen. Som alltid är det lite
strul med bagaget och innan vi
kommit ut i den väntande

bussen har säkerligen 1-1,5 timme gått. Väl framme
i Argos upptäcker vi att vi har en materialväska för
mycket. En stackars amerikan var av med sin väska i
3 dagar, men det värsta var att Patrick Karlsson nästan blev arresterad när han vänligt lämnade in den på
flygplatsen vid hemfärd.
Barcelona, hösten 2017
Efter en väldigt bra match som tyvärr slutade med
en hedersam förlust, skulle vi flyga hem dagen efter.
Som vanligt hade vi alltid extraväskor med oss som
de yngre har ansvar för och ska se till att de blir incheckade. De yngre gjorde sitt jobb ypperligt men när
jag ska lämna bussen och tacka chauffören stod det
en väska kvar. Alla killarna var redan inne i termi-

“...BLEV DE OMHÄNDERTAGNA
OCH VAKTADE AV 4 STYCKEN
AUTOMATVAPEN BESTYCKADE MÄN...”
nalen så jag svor lite och tog väskan med mig. Väl
inne hittade jag alla i kön till incheckningen och
det verkade inte som något saknades. Inte förrän
Johannes skulle fram… Oerhört roligt att se honom
vid incheckningsdisken, utan väska.

att byta gate, fick vi istället en paus på 13 timmar!
En sightseeing i centrala Wien blev det såklart,
men det som de flesta kommer ihåg är filminspelningarna som Simic gjorde med ”SuperJerry”.
Värda att se än idag. Vi kom fram i Skopje mitt i natten och dagen efter gjorde vi en fantastisk match som
tyvärr förlorades med två bollar.
Vitryssland, vintern 2017
Det är inte alltid så lätt att hålla reda på sina prylar.
I Vitryssland får man vid ankomst fylla i papper som
visar när man ska resa ut ur landet och det är väldigt
viktigt att ha dessa dokument med sig. Vi hade två
spelare som givetvis hade gjort av med dessa papper,
Johannes Larsson och Nebojsa Simic. När polis/militär fick klart för sig att denna dokumentation saknades, blev de omhändertagna och vaktade av 4 stycken
automatvapen bestyckade män i väldigt höga mössor.
Efter ca 40 minuters lidande fick de till slut ansluta
sig till resten av gruppen som såklart skrattade. Det
gjorde inte Johannes och Simic…
Det finns åtskilliga historier från alla resor vi gjort och
kanske kommer det mer i framtiden, nu laddar vi för
kvällens match!

Jesper Larsson
Sportchef IFK Kristianstad

På väg till Skopje 2017
Sista Champions League-matchen mot Vardar började med en flygtur som vi inte glömmer i första
taget. Vid mellanlandningen i Wien där vi egentligen skulle ha 40 minuter på oss
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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 & 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.

Industrigatan 41, 044-126070. Citybudet.se

ifk1899

@ifkkristianstad

Foto: Mentor Selaci, Studio11 .

hända. Flickan sken upp och nickade leende mot mig.
Vi såg varandra djupt i ögonen i största samförstånd.
Föräldrar tror inte att barn hör, ser och förstår saker.
Det gör de visst! Hon hade tvärkoll på vilket beslut
familjen Gudmundsson hade fattat...
Och så var det matchen. Visst kan vi väl vara överens
om att IFK är tillbaka på banan igen? Självförtroendet
hos spelarna känns ända upp till de övre läktarna, där
jag sitter. Ja, ibland råkar jag sitta i Stjärnrestaurangen
också – det funkar hur bra som helst eftersom man kan
öppna hela fönsterpartierna och på så sätt vara precis
lika mycket delaktig som ute på sin egen sittplats.
Vi hade som sagt vänner från Ängelholm som gäster
förra onsdagen och de var djupt imponerade av precis
allt. Inledningsvis av arenan. – Wow, vilket ställe, skrek
de chockat. Kommer det verkligen att komma så mycket
folk så att den här arenan fylls? En helt vanlig onsdag?

TOMTEN KOM TIDIGT I ÅR
Jag visste det. Tomten finns. Detta bevisades slutgiltigt förra onsdagen när Olafur
valde att förlänga avtalet med IFK Kristianstad. Precis det, som jag i min förra krönika
avslutade med att önska mig. Av tomten.
Vilken underbar insikt att ta med sig inför
den stundande julhelgen, eller hur? Att
tomten finns, menar jag.
Avtalsskrivandet hade ju föregåtts av ofantliga hemlighetsmakerier, till allas vår frustration. Uppe i Stjärnrestaurangen innan matchen mot Ystad (vilket Ystadslag det nu var…) stötte jag på Olafur tillsammans med

sin söta dotter. – Snälla, söta, rara, bönade jag. Du
kan väl stanna kvar hos oss? Olafur var oerhört obekväm med frågan och gav begreppet ”att skruva på
sig” en helt ny innebörd. Jag har aldrig i hela mitt liv
sett någon skruva på sig som han gjorde, ha, ha!
– Jag kan inte svara på det, sa Olafur ansträngt. Jag
bönade. Jag bad. Jag förklarade att han aldrig skulle
få det lika bra – totalt sett – i någon annan klubb eller
i någon annan stad än här. – Livet är faktiskt mycket
mer än bara pengar, eller hur? avslutade jag och vände
mig till Olafurs förtjusande dotter, som hittills hade
stått alldeles tyst och hållit sin pappa i handen.

Vi hade hört siffran 4.000 och kunde därför lugnt meddela att det skulle bli en väldans massa människor. Vilket det sannerligen blev. Och nu måste jag få ge hela
IFK-organisationen en fantastisk eloge, som ställer upp
och beter sig på allra bästa sätt när det kommer gäster.
Till vårt bord i Stjärnrestaurangen kom i tur och ordning: Anders Chrintz, Jeppe Larsson (med våra biljetter som vi hade glömt att hämta ut), Olafur Gudmundsson (som sagt), vår eminente säkerhetschef
Ingvar Widell och Nikolas Larsson (som ju liksom ”är
med” i gänget oavsett, eller hur?).
Det är helt enkelt inte enbart våra söta, spelande
IFK-pojkar vi ska vara stolta över.
Alla i den orangea tomteverkstan hjälper till att knyta
ihop säcken.

Åsa Scharin
Handbollskännare och sportfanatiker

Och det vad i det ögonblicket jag insåg vad som skulle

#JAGÄRORANGE

Det är vi som digitaliserar Kristianstad.

atea.se/kristianstad

Foto: Bildbyrån, Hässleholm.
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DET BÄSTA MED BARN
• Den villkorslösa och direkta kärleken
• Det blir aldrig långtråkigt, det händer
alltid något med och kring dem
• Att man delar allt med dem, både
glädje och sorg

SMÅBARNSFARSAN
ANTON HALÉN
I takt med att spelare lämnat och blivit skadade har IFK Kristianstads spelartrupp tunnats ut under hösten. Det har visserligen
inte påverkat resultaten men ställt högre
krav på de som är kvar att hålla sig friska
vilket inte är helt lätt för den som har små
barn hemma. Hösten brukar normalt sett
vara en period då förkylningar och sjukdomar florerar, vilket högersexan Anton
Halén blev högst medveten om när hans
dotter nyligen spydde ner honom kvällen innan match. Han blev visserligen inte
smittad men rädslan för att bli sjuk eller
föra sjukdomen vidare till någon av sina
lagkamrater var högst påtaglig.
Har det hänt att barnen smittat dig så att det påverkat handbollen?
– Det har hänt att barnen turats om att vara förkylda
eller sjuka och jag varit krasslig hela tiden. Men
magsjuk har jag aldrig – peppar, peppar – blivit, säger
Anton och ler stort.
Hur försöker ni i laget undvika att smitta varandra
från förkylningar och eventuella sjukdomar?
– Genom handsprit och sunt förnuft. Det är faktiskt
något vi pratar och ständigt blir påminda om. Vi har ju
en läkare i laget och han informerar oss vid behov eller
som i morse, genom att skicka sms om att hålla oss
hemma om vi känner oss det minsta dåliga i magen.
Rickard Kappelin blev akut magsjuk nyligen och jag
nerspydd av min dotter så rädslan finns att flera spelare
ska bli sjuka – och det vill vi verkligen inte.
Särskilt inte nu när ett par spelare lämnat och ni har
skador i truppen.
– Nej, precis. Som tur är har vi många spelare som
kan spela på flera positioner så bredden finns. Det var
värre mot Lugi när Kappelin blev magsjuk i omklädningsrummet innan matchen. Då hade vi bara Leo
[Larsson] att tillgå som målvakt vilket gjorde att jag
faktiskt blev utsedd till andremålvakt om Leo skulle
behöva bryta. Jag har faktiskt gjort en match som

målvakt i division två en gång i tiden så helt kass hade
jag nog inte varit, säger Anton och skrattar.
Hur är det annars att vara professionell handbollsspelare och samtidigt ha små barn?
– Det är verkligen full fart hela tiden och ännu mer
inrutat än innan man blev förälder eftersom barnen
vaknar, äter och ska bli lämnade och hämtade på dagis
samma tider varje dag. Därutöver har vi många tider
att passa med handbollen så man är extremt schemalagd. En stor skillnad är dock sömnen. Våra barn
sover normalt sett bra på nätterna men visst vaknar
man av dem ibland, särskilt om de är krassliga. Då
kan det vara perioder av lite sömn och det sliter på en.
– Den allra största skillnaden för mig personligen är
dock hur jag hanterar en dålig match eller förlust. Innan
kunde jag grubbla länge, i flera dagar, men nu hinner jag
inte det eftersom jag måste fokusera på barnen så fort
jag kommer hem. Det är mycket mer av två olika världar som jag rör mig mellan nu, innan var allt samma
och för mig som grubblade mycket är det positivt att
inte hela tiden tänka handboll.
– Om jag ser tillbaka på hösten så var den ganska tung
i perioder och utan min familj hade den varit ännu
tyngre. Barnen bryr sig inte om vi vinner eller förlorar
eller om jag gör ett eller tio mål, de älskar mig lika
mycket ändå och visar det.
Tenderar man att umgås mest med de i laget som
har barn eller det spelar ingen roll?
– Det handlar nog mest om personkemi. Jag umgås
mycket med några som inte har barn men också med
exempelvis ”Ollie” [Olafur Gudmundsson] som har
två barn varav en i min äldsta dotters ålder. De som
inte har egna barn är faktiskt väldigt barnkära och
leker och busar gärna med mina döttrar vilket jag
tycker är riktigt kul. Min dotter har två favoriter, dels
Johannes Larsson som ju lämnat laget och dels Philip
Henningsson. Hon har till och med en docka som hon
döpt till Philip även om hon uttalar det ”Filit”, berättar Anton och skrattar igen.
– Annars blir det lite annorlunda när man har barn,
man har inte tid att sitta kvar och ”tjöta” i omkläd-

DET ”SÄMSTA” MED BARN
• Oron. Jag är en sådan som funderar
och oroar mig mycket och sådan var
jag inte innan jag fick barn
• Sömnbristen. Jag älskar att sova länge
och det har ju gått bort (skrattar)
• Vinterkräksjukan. Jag hatar lukten och
vill verkligen inte bli magsjuk (skrattar)

ningsrummet och man tackar ibland nej till sociala
aktiviteter eftersom man har andra åtaganden.
Handbollen får inte längre all ens uppmärksamhet
utan den kopplar man på till 100 procent först när
man kommer till hallen.
Vad är den största utmaningen med att vara småbarnsförälder när man är handbollsspelare?
– Det är att få ihop vardagen, livspusslet. Nu har
visserligen min fru Erika varit föräldraledig ett tag men
när hon jobbar blir det mycket lämna och hämta på
dagis, handla och fixa mat och allt som hör vardagen
till. Det blir såklart extra tufft att få ihop livspusslet
för oss när jag är iväg och spelar Champions League
utomlands men totalt sett tror jag småbarnsåren är
tuffare för dem som har ett vanligt sju-till-fyra-jobb.
Jag hinner ju träffa mina döttrar på dagtid mellan
träningarna, när de inte är trötta och inte ska nattas.
Det är värt väldigt mycket.
Har ni släkt här nere som kan stötta och hjälpa till?
Du är ju själv från Sollefteå.
– Erika är från Halmstad och min mamma och pappa
bor inte i Norrland längre utan i Falkenberg. Så vi har
våra föräldrar ganska nära vilket är skönt. Det är tufft
nog som det är för våra fruar när vi är iväg flera dagar i rad och utan stöd hade det varit ännu jobbigare.
Våra fruar och flickvänner sliter mer med barnen än
vad vi gör och förtjänar både tack och beröm.
Och trots en tung höst blev du i förra veckan uttagen till landslagets bruttotrupp inför EM i januari
– det måste kännas väldigt bra?
– Ja, det känns skönt och hedrande att man fortfarande
kan vara aktuell för landslaget. Men det är stenhård konkurrens så vi får se vilka som till slut kniper
EM-platserna, säger Anton Halén innan han skyndar
iväg. Han ska nämligen hämta dottern på dagis och
har en tid att passa.

Björn Melin
Frilansskribent
@bokstavstrogen
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– 1990-10-16 – IFK Ystad HK –

6

– 1995-06-14 – IK Lågan –

14

– 1994-02-01 – Sannadal SK –

23

– 1991-01-22 – Århus Håndbold –

26

– 2000-04-26 – Åhus Handboll –

37

– 2001-04-03 – Näsby Handboll –

8

– 2013-11-16 – –IFK
– Kristianstad –

LEO LARSSON

PHILIP HENNINGSSON

VIKTOR HALLÉN

SIMON BIRKEFELDT

VALTER CHRINTZ

ZORAN BOZIC

KRUTIS

Foto: Kimme Persson, Studio 11

MV

4

– 1992-07-29 – Lysekils HK –

V9

13

– 1990-05-13 – FH Hafnarfjordur –

M9

21

– 1994-10-22 – Lidköpings HK –

TEITUR EINARSSON

H9

25

ANTON HALÉN

H6

35

– 2000-11-30 – Åhus Handboll –

V9

69

– 1989-07-29 –– Selka
Eskisehir –
–

MV

16

– 1983-09-30 – Sävehof IF–

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

39

– 2000-06-20 – IFK Kristianstad –

M

A

RICHARD KAPPELIN

GREGOR OCVIRK

HELGE FREIMAN

WILLIAM BENGTSSON

B

LJUBOMIR VRANJES

ADAM NYFJÄLL

M6

ÓLAFUR GUÐMUNDSSON

V9

ALFRED EHN

V6

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

EVON MOHLIN

JIHED JABALLAH

M6

V9

M6

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.
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–
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4
9
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LAGUPPSTÄLLNINGAR
Nr.

Spelare

Mål Halvlek 1

Mål Halvlek 2

IFK KRISTIANSTAD

OV HELSINGBORG

Nr.

Spelare

1. Leo Larsson

12. Emil Arthursson

12. Rene Ingram

16. Linus Olsson

16. Richard Kappelin

17. Michael Andersson

3. Hugo Svensson

2. Oskar Joelsson

4. Adam Nyfjell

3. Jonatan Wilthorn

6. Philip Henningsson

4. Johan Lundgren

9. Gregor Ocvirk

T R Ä N A R E:

T R Ä N A R E:

5. Oskar Hansson

13. Olafur Gudmundsson

Ljubomir Vranjes

Krister Lindgren

7. Christoffer Grindheim

A S S . T R Ä N A R E:

A S S . T R Ä N A R E:

Björn Sätherström

Joel Tulldahl

8. Emil Lindqvist

17. Helge Freiman

M A T ER I A LFÖ R V A L T A R E:

M A T ER I A LFÖ R V A L T A R E:

9. Linus Nilsson

21. Alfred Ehn

Stefan Ljunglöf

Kent Knutsson

10. David Florander

23. Simon Birkefeldt

SJUKGYMNAST:

14. Viktor Hallén

15. Anton Månsson

Patrik Sigsjö

24. Teitur Einarsson

23. Linus Nileskog

MASSÖR:

25. Ludvig Jurmala Åström

Ingemar Gannby

24. Albert Månsson

26. Valter Chrintz

LÄ K A R E:

27. Johan Palm

Markus Waldén

30. Anton Halen

FY S T R Ä N A R E:

35. Evon Mohlin
37. Zoran Bozic

Mål Halvlek 1 Mål Halvlek 2

30. Emil Hansson

Jonas Carlström

31. Sebastian Hansson

K O S T R Å D G I V A R E:

37. Emil Andersson

Vickie Peolin

39. William Bengtsson

M EN T A L C O A C H :

69. Jihed Jaballah

Johan Ekengren

DOMARE Mohamed Abdulkadir & Johan Gedda

DELEGAT Anders Enering

FUNKTIONÄRER Lars Brorsson & Julia Isberg

#JAGÄRORANGE

VÅRT GULDLAG
Vi är en reklambyrå som skapar kreativ kommunikation och skräddarsydda hemsidor.
Hur kan vi hjälpa ert företag?

Markus

Amanda

Johan

Jimmy

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

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

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

Torsdag 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

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

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: 11 december 2019
TABELL

SP

V

O

F

+/-

P

+/-

1.

Alingsås HK

17

15

0

2

497 - 420

30

77

2.

HK Malmö

17

13

1

3

467 - 403

27

64

3.

Ystads IF HF

17

11

0

6

490 - 434

22

56

4.

IFK Kristianstad

15

11

0

4

408 - 357

22

51

5.

IFK Skövde HK

17

10

1

6

459 - 424

21

35

6.

IFK Ystad HK

17

9

0

8

438 - 425

18

13

7.

Lugi HF

17

9

0

8

455 - 450

18

5

8.

IK Sävehof

16

7

4

5

438 - 436

18

2

9.

Redbergslids IK

17

7

2

8

451 - 471

16

-20

10.

Önnereds HK

17

5

0

12

442 - 474

10

-32

11.

OV Helsingborg HK

17

5

0

12

439 - 483

10

-44

12.

Eskilstuna Guif IF

16

3

3

10

406 - 460

9

-54

13.

IF Hallby HK

17

4

1

12

435 - 493

9

-58

14.

HK Varberg

17

2

0

15

401 - 496

4

-95

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

#JAGÄRORANGE
Vi i stiftelsen tycker att det är ett mycket spännande
projekt som fler föreningar borde arbeta med på ett
strukturerat sätt.
Nu är det hög tid att söka medel från stiftelsen.
Ansökningstiden går ut den 1/2 2020. All information
hittar du på www.ifkkristianstad.se/adolf-j-s-stiftelse
Där kan man också hitta mer information om man
vill bidra med pengar till stiftelsens arbete. Man kan
också skicka en e-post till stiftelsen@ifkkristianstad.se
Alla bidrag, små som stora, är ytterst varmt välkomna
och de går till en mycket bra sak.

STIFTELSEN SÄTTER UNGDOMAR I RÖRELSE
Det har gått drygt ett år sedan ”IFK Kristianstad Adolf J:s stiftelse”, som den formellt
heter, såg dagens ljus. Stiftelsen är oberoende och har till uppgift att stödja barnoch ungdomshandbollen i vår region. Det
har varit ett första år där vi både kunnat
glädjas åt lite extra bidrag men framför allt
haft glädjen att dela ut medel till totalt 7
projekt i handbollsföreningar i nordöstra
Skåne och västra Blekinge.
Ett av Stöden gick till Hässleholms HF, en liten klubb
som växer. De hade ansökt om medel för att kunna
genomföra en lägervistelse med ungdomslagen. Målsättningen var att utveckla ”Vi-känslan” och stärka
samhörigheten samtidigt som man kunde tydliggöra
klubbens värdegrund för alla ungdomar. Lägervistelsen genomfördes på Barnens by i Hästveda med mycket skoj och samtidigt en del utbildning i kost & hälsa

och givetvis handboll. Vi har fått en fin beskrivning
av klubbens ordförande Tove Dahlen om aktiviteten
och hur man sedan följt upp den efteråt och känner
verkligen att stiftelsens bidrag gjorde nytta.
Ett annat exempel från vårens bidrag kommer från H
78 Sölvesborg. Där de sökte och fick stöd för projekt
”Stor och Liten”. Projektet innebär att de äldre spelarna går in och hjälper till i de yngre lagen (lag 5-12
år). Det innebär att de är med och hjälper till med träningar och efter hand har flera av dem planerat och
genomfört helt egna pass. Projektet har fallit väl ut då
det skapar en sammanhållning genom hela föreningen.
Samtidigt får de äldre träna sig i att ta eget ansvar, planera själva och arbeta med yngre barn. Det har också
skapat många roliga träningar för de yngre. Eller som
H 78s projektledare Maggan Stenson uttryckte det
-Vi är så nöjda med att ha fått möjligheten att jobba
med detta härliga projekt.

Nikolas Larsson

Anna Olsson

Suppleant IFK Kristianstad
Adolf J:s Stiftelse

Ledamot IFK Kristianstad
Adolf J:s Stiftelse

M E D VÄN N E R

VINN
10.000 KR

LYSSNA KL 07
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

