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Foreword EHF President
Dear handball friends,
It gives me great pleasure to welcome you back
for the resumption of this exciting first season
of EHF European League Men. Since the competition’s last action, the handball elite have been
starring at the World Championship in Egypt and
those on duty for their national teams now return
to focus on Europe’s second tier competition.
The displays in Egypt once again reminded us just
how strong European teams are on the world stage
and my congratulations go to champions Denmark
on securing back-to-back titles.
So far, this first season of the EHF European
League has lived up to its billing as one of the most
exciting competitions in the world with tough,
intense and energetic action on the court featuring
an eclectic mix of teams. It has resulted in some
fascinating matches and four groups which have
seen their fair share of thrilling performances and
results.
With the top four clubs in each group progressing
to the Last 16, the second half of the season looks
set to continue in the same vein as the teams aim
to make it through the competitive group phase.
In group A, all eyes have been on Orlen Wisła
Płock, who have dominated from the very first
match and who currently sit pretty at the top
having won all their four matches.
Group B is perhaps the hardest to call right now,
with IKF Kristianstad leading the way at the restart
of the competition on eight points, one point clear
of Füchse Berlin. The German side have happy
recent memories of the Europe’s second tier competition having lifted the EHF Cup title in 2015 and
2018. However, with USAM Nimes Gard, Sporting

CP and C.S. Dinamo Bucuresti also in with serious
chances of progressing, it will be interesting to see
who comes out on top.
Montpellier HB have begun group C in fine style,
winning all four of their matches to sit on top, but
with SC Magdeburg also on eight points and HC
CSKA on six points, the identity of which teams
will advance still remains in the balance.
Rhein-Neckar Löwen return to action aiming to
maintain their 100 per cent record in the competition with the Germans sitting top of group D on
goal difference ahead of a GOG side who had four
players win gold at the World Championship in
Egypt.
Of course, in these times of Covid-19, we have
made it paramount that the safety of teams competing in this season’s EHF European League is of
the utmost importance. With the implementation
of our detailed hygiene concept we have been able
to see the world’s best players back in the action
and we will continue to do our best to keep the
environment safe for every team.
Hopefully in the not-too-distant future we will be
able to welcome fans back to the arenas – but until
then, stay safe, enjoy the handball and the best of
luck to all teams involved.

Yours in sport,
Michael Wiederer
EHF President
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Hjärtligt välkomna

Ikväll är det återigen dags för oss att gå in i Europa
spelet! Fuechse Berlin på hemmaplan kommer bli
en spännande intressant utmaning för våra killar.

Ett lag med många individuellt skickliga spelare och
med en mix av erfarenhet allt från Hans Lindberg, den
danske kantspelare med en otroligt bred repertoar
till vår egna produkt Valter Chrintz, nästan hälften så
ung som nämnde Hans. Laget har även två nykorade
världsmästare i form av Lasse Andersson och Jakob
Holm. Laget har spännande profiler på alla positioner
och som sagt en intressant sammansättning med
målsättningen att utmana Kiel och Flensburg om
Bundesliga segern och därmed spela Champions
league och final four inom 3 år.
Våra spelare har fått en något jobbigare inledning av
andra halvan av säsongen med två förluster i ligan,

ikväll spelare vi dock helt utan press och jag hoppas
att det kommer visa sig i en mycket bättre prestation
för vårt kära IFK. Det är ju inte så ofta som vi har
möjligheten att slå ur underläge och göra en Sverige,
alltså gå in till en match helt utan krav...och då kan ju
allt hända.
Jag tror och hoppas på en jämn fight ikväll, där vi
återigen får visa att det är vi som är IFK!
Härmed vill jag hälsa Fuechse Berlin, funktionär
och övriga varmt välkomna till Kristianstad arena!

Anders Chrintz
Ordförande, IFK Kristianstad
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IFK Kristianstad
Sweden

Team line-up
1.
12.
16.
4.
7.
9.
13.
14.
20.
21
23.
24.
25.
27.
30.
37.
42.
83.

Espen Christensen
Gustaf Banke
Rene Ingram
Adam Nyfjäll
Markus Olsson
Gregor Ocvirk
Olafur Gudmundsson
Teitur Örn Einarsson
Emil Frend-Öfors
Alfred Ehn
Simon Ellersgaard Birkefeldt
William Bengtsson
Ludvig Jurmala Åström
Johan Nilsson
Anton Halén
Zoran Bozic
Albin Nilsson
Fredrik Petersen

Ulf Larsson
Jesper Larsson
Stefan Ljunglöf
Ingermar Gannby
Sofie Stjernberg

IFK Kristianstad

Årets första gruppspels-match i European League står
för dörren. Vårt brandgula lag från nordöstra Skåne
som otroligt nog leder gruppen, har fått en tämligen tuff
start på 2021 där vi inte levererat den prestation som
vi alla önskar. Efter två inledande förluster i Handbollsligan ställs vi nu mot ett av de bättre lagen i Europa.
I det senaste mötet mot Berlin hade vi tufft mot deras
fysiska spel. Här gäller det för vårt försvar att stå samlat och vinna målvaktsmatchen. Lyckas vi med detta
och kan få kontra finns det möjligheter för oss att störa
den tyska jätten.
IFK Kristianstad står ofta för favoritskapet men mot
Berlin ska vi vara ärliga och säga att så inte är fallet.
Detta ger oss istället möjlighet att spela utan press
och fokusera på att göra en bra prestation och finna
självförtroende som laget kan ta med sig i framtida
matcher.
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Spelprogram för IFK Kristianstad i
EHF European League 2020-2021
Tisdag

2020-10-20

20:45

Füchse Berlin vs IFK Kristianstad

30-23

Tisdag

2020-10-27

20:45

IFK Kristianstad vs C.S. Dinamo Bucuresti

31-22

Tisdag

2020-11-17

20:45

USAM Nimes Gard vs IFK Kristianstad

24-25

Tisdag

2020-11-24

20:45

IFK Kristianstad vs Sporting CP

27-32

Tisdag

2020-12-01

18:45

IFK Kristianstad vs Tatran Presov

32-25

Tisdag

2020-12-08

20:45

Tatran Presov vs IFK Kristianstad

22-27

Tisdag

2021-02-09

18:45

IFK Kristianstad vs Füchse Berlin

Tisdag

2021-02-16

18:45

C.S. Dinamo Bucuresti vs IFK Kristianstad

Tisdag

2021-02-23

20:45

Sporting CP vs IFK Kristianstad

Tisdag

2021-03-02

18:45

IFK Kristianstad vs USAM Nimes Gard
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Füchse Berlin
Germany

Team line-up
1.
16.

96.
2.
3.
6.
11.
10.
17.
18.
19.
20.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
31.
32.
33.
35.
37.
47.
66.
77.
93.
95.

Lasse Ludwig
Frederik Genz

Dejan Milosavljev
Simon Ernst
Fabian Wiede
Jacob Tandrup Holm
Lasse Bredekjaer Andersson
Jakov Gojun
Nils Lichtlein
Hans Lindberg
Miro Schluroff
Tim Freihöfer
Marian Michalczik
Maxim Orlov
Frederik Simak
Langhoff,
Chrintz Valter
Max Beneke
Tim Matthes
Marcel Nowak
Moritz Sauter
Marko Kopljar
Robin Heinis
Dustin Kraus
Milos Vujovic
Johan Koch
Mijajlo Marsenic
Paul Drux

Jürgen Bentzin
Sebastian Bierke
Dejan Peric
Maximilian Rinderle
Tim Schilling
Jaron Siewert

Füchse Berlin

Ikväll gästas vi av tyska ligatvåan Füchse. Ett världslag
där det kryllar av storstjärnor och landslagsspelare på
varje position. Hans Lindberg, Paul Drux och Fabian
Wiede är bara ett urval av de tunga namn som ingår i
truppen. Dessutom får besök av två nykorade världsmästare i form av Lasse Andersson och Jakob Holm.
kväll får vi stifta bekantskap med två spelare som
tidigare representerat IFK Kristianstad. Valter Chrintz
kommer tillbaka till staden och klubben där karriären
tog fart, och även den danske mittsexan Johan Koch
gästar oss ikväll. Vi hälsar både ”Valle” och Johan
varmt välkomna tillbaka till Kristianstad.
Berlin ligger på andraplats i gruppen och ska ses som
den stora favoriten till att ta hem gruppsegern men
även en aspirant till att vinna hela turneringen.
IFK Kristianstad ställdes mot de tyska rävarna redan
i den första omgången och det fysiska storlaget från
huvudstaden visade prov på fint spel och vann med 30-23.
En otroligt tuff uppgift väntar IFK Kristianstad, men det
är också en match där man har alla möjligheter att spela
utan press och förhoppningsvis ta ett steg i rätt riktning.
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