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Det börjar brännas nu. Märker ni det? Det snackas runt omkring oss. Hör ni det? Det märks att det är seriefinal på 

gång i Handbollsligan. Det är Handbollsligans etta och tvåa, HK Malmö och Alingsås HK som ställs öga mot öga med 

varandra. Dessutom, efter Kristianstads förlust mot Hallby i veckan, så har det tillkommit en extra krydda till 

anrättningen, att vid vinst för HKM så är seriesegern hemma. Ännu en milstolpe för föreningen passeras i så fall. 

HK Malmö har bäddat för detta genom att vinna sju av åtta matcher efter omstarten efter EM-uppehållet, och vi 

har därmed positionerat oss väl för chansen att ta klubbens första serieseger i Ligan. Men inget är klart förrän det 

är klart. Första chansen att säkra seriesegern kommer i seriefinalen mot Alingsås. Det kan knappast bli häftigare! 

Vår senaste match mot Redbergslid vann vi till slut ganska klart, 31-25, och det mest positiva vi tar med oss från 

den matchen var att Viktor Östlund äntligen är fullt tillbaka efter sina oturliga skador. Viktor gjorde en riktigt bra 

match, och totalt sett var det en finfin laginsats. Vi får hoppas grabbarna bibehållit den fina formen till seriefinalen. 

Alingsås är som ni alla vet en av det riktigt svåra motståndarna i Ligan. Det väntar oss inga direkta överraskningar, 

utan AHK håller sig, för det mesta, till sitt väl inkörda spelsätt. De förlitar sig mycket på snabba kontringar och det 

är det upp till oss att se till att minimera deras möjligheter. Lyckas vi med det är mycket vunnet. Hos gästerna är 

det som vanligt Felix Claar som är det största hotet, men håll ögonen även på talangen William Andersson Moberg 

samt deras duktiga kantspelare. 

För vår egen del har de båda sjuklingarna, Oscar Jensen och Simon Nyberg, tittat fram från under täcket, och är 

högst troligt spelklara. Så bortsett från de långtidsskadade verkar alla, om nu inget oförutsett händer på söndagens 

träning, vara tillgängliga för spel.  

Välkomna alla till Baltiskan på måndag. Det kommer att bli åka av, så håll i hatten när det blåses till spel kl.19:00. 

Tillsammans!      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HK MALMÖ ALINGSÅS HK 

12 Erik Helgsten   1 Niklas Kraft 

16 Oscar Jensen 12 Gustav Skagerling 

18 Anton Hellberg   4 Samuel Lindberg 

  2 Arvid Johansson   7 Felix Claar 

  6 Simon Nyberg 11 Fredrik Teern 

  7 Tim Hilding 13 Benjamin Helander 

  9 Nils Pettersson 15 Alexander Wedin 

10 Magnus Persson 17 Jacob Lundahl 

11 Kassem Awad 18 Erik Andreasson 

13 Daniel Ekman 19 Alexander Regen 

14 Linus Svensson 21 Johan Nilsson 

15 Fredrik Lindahl 22 Axel Franzén 

17 Johannes Larsson 26 Niclas Barud 

19 Otto Lagerquist 27 Andreas Lang 

20 Elias Hall 28 Isak Hane 

21 Hampus Olsson 31 William Andersson Moberg 

22 Viktor Östlund 32 Daniel Blomgren 

23 Mattias Kvick 34 Andreas Berg 

25 Anton Blickhammar 88 Aron Dagur Pálsson 

Tränare: Stian Tönnesen Tränare: Mikael Franzén  

Ledare:  Konrad Rasmussen Ledare:  Mattias Flodman 

Ledare:  Stefan Thörnqvist  

Ledare:  Heine Rosdahl  

 

 



        


