
                                                      

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                

Efter slutsignalen i fredags i Helsingborg, och vinst med 28-25, var det mer lättnad än glädje i laget. Vi lyckades vinna 

trots att spelet inte alls såg bra ut. Men två poäng är två poäng, det är det som räknas, och det är ofta, när säsongen 

och tabellen summeras, denna typ av segrar som kan göra skillnaden mellan topp 2 och topp 4-6. 

Nu tar vi, för andra gången denna säsong, oss an IFK Kristianstad. Nordostskåningarna är precis som vanligt favoriter till 

SM-guldet, men har väl så här långt inte riktigt sett ut att kunna leva upp till detta favoritskap. Vi vann säsongens första 

möte, den 26/9 uppe i Kristianstad, med de något förvånande siffrorna 30-20. Men det gäller att lägga dessa siffror 

bakom oss, d.v.s glöm dem omedelbums. Det IFK vi mötte då såg ut ungefär som man kört in i en rondell och inte 

riktigt visste vilken väg man skulle ta för att komma ur rondellen mot ett gemensamt mål. Sen dess har det hänt en del i 

IFK, spelare har kommit och gått, spelet har stabiliserats, och det verkar som man nu färdas i gemensam riktning. Ny 

resurs i truppen är den slovenske stortalangen Gregor Ocvirk, medan spelare som Emil Hansson, till IFK Ystad, och Marc 

Canellas, till franska ligan, har lämnat IFK.  

Det är onekligen en viktig match för båda lagen. Vid HK-seger lägger vi en hälsosam marginal mellan oss och IFK, vilken 

dom kan få svårt, även om det naturligtvis inte är omöjligt, att hämta in. På motsvarande sätt för IFK gäller det att 

hänga på HK och Alingsås för att inte riskera hemmaplansfördelen redan i semifinalen. 

Spännande blir det, tufft blir det, och en häftig match blir det. Och… seger blir det för HK med 27-25. Jo men visst!        

Vi hoppas på många supportrar i hallen som ställer upp och matchar Kristianstads bortafölje. Våra grabbar behöver 

vårt stöd, d.v.s ditt stöd och mitt stöd, och stöttar dem gör vi bäst på plats i hallen. Vi tar i ända nere från magen när vi 

tillsammans med Jörgen sjunger in killarna. TILLSAMMANS! 

Avkast måndag 19:00. 
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HK MALMÖ IFK KRISTIANSTAD 

12 Erik Helgsten   1 Leo Larsson 

16 Oscar Jensen 16 Richard Kappellin 

18 Anton Hellberg   4 Adam Nyfjäll 

  2 Arvid Johansson   6 Philip Henningsson 

  6 Simon Nyberg   9 Gregor Ocvirk 

  7 Tim Hilding 13 Olafur Gudmundsson 

  9 Niklas Mörk 14 Viktor Hallén 

10 Magnus Persson 17 Helge Freiman 

11 Kassem Awad 21 Alfred Ehn 

13 Daniel Ekman 23 Simon Birkefeldt 

14 Linus Svensson 24 Teitur Örn Einarsson 

17 Johannes Larsson 25 Ludvig Jurmala Åström 

19 Otto Lagerqvist 26 Valter Chrinz 

20 Elias Hall 30 Anton Halén 

21 Hampus Olsson 69 Jihed Jaballah 

22 Viktor Östlund  

23 Mattias Kvick  

25 Anton Blickhammar  

47 Filip Berentsen  

Tränare: Stian Tönnesen Tränare: Ljubomir Vranjes 

Ledare:  Konrad Rasmussen Ledare: Björn Sätherström 

Ledare:  Stefan Thörnqvist  

Ledare:  Heine Rosdahl  

 

 

 


