
 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                

Efter ”hemmamatchen” i Ystad, mot IFK Ystad, återvänder vi nu hem till Baltiska Hallen för match mot HIF Karlskrona. 

Förlusten uppe i Göteborg mot RIK såg jag, från min horisont, inte komma. Visst förlora kan man absolut göra däruppe, 

men jag förväntade mig inte en så pass stor förlust 22-31, och en så pass skrynklig insats. Man kan väl säga att försvar 

och målvaktsspel fungerade i första halvlek med tio insläppta mål. Men tillsammans med ett anfallsspel som egentligen 

inte fungerade på hela matchen, så tappade vi även försvars och målvaktsspel i andra halvleken, och då vinner man 

absolut inga matcher i Handbollsligan, framför allt inte en redan på förhand svår bortamatch som mot Redbergslid. 

Positivt, och lite överraskande, är förstås att vi trots förlusten behåller andraplatsen i tabellen då lagen strax bakom oss 

även de sviktade lite. Serien är emellertid oerhört jämn, och det skiljer endast två poäng mellan HKM på andra och 

Alingsås på sjunde plats. Racet om andra plats kommer att bli oerhört jämn och troligen pågå ända till sista omgången. 

Nu hälsar vi HIF Karlskrona återigen välkomna till Baltiska Hallen. De har redan varit här två gånger denna säsong, en 

träningsmatch, och så matchen i poolspelet i början av säsongen. Båda har slutat lyckligt för HK, men som den ni säkert 

kommer ihåg så var seriematchen oerhört jämn och dramatiskt där HK kunde avgå med uddamålsseger efter att ha 

hämtat in ett stort underläge på slutet. Karlskrona kommer med ett färskt nyförvärv, då tidigare RIK-spelaren, med 

förflutet även i norsk och spansk handboll, Nacor Medina, anslutit till laget och förstärker deras niometersuppställning. 

Ett starkare Karlskrona alltså än senast och ett lag som kräver full respekt och full insats från vår sida. 

För vår del är det frågetecken för Fredrik Lindahl som knäckte näsan på träning innan RIK-matchen. I övrigt ser det ut 

som om alla spelare är disponibla. 

Välkomna alla till Baltiskan, och ett nytt avsnitt av ”Allsång med Fansen” och en ny Ligamatch. Avkast tisdag 19:00. 

 

 
HK MALMÖ HIF Karlskrona 

  1 Dan Beutler   1 Uros Tomic 

12 Erik Helgsten 16 Markus Mattsson 

16 Robin Paulsen Haug   3 Carl Ekberg 

  2 Jim Andersson   4 Emil Lundin 

  5 Binai Aziz   5 Linus Fernebrand 

  6 Simon Nyberg   6 Hampus Dahlgren 

  7 Tim Hilding   7 Nacor Medina 

  9 Nils Pettersson   9 Melker Elisson 

10 Magnus Persson 10 Jesper Granath 

11 Kassem Awad 11 Johannes Sandgren 

15 Fredrik Lindahl 15 Jurgen Rooba 

17 Otto Lagerquist 17 Niklas Grundsten 

19 Robert Månsson 18 Ian Martin 

20 Adam Lönn 20 Tomas Reznicek 

21 Hampus Olsson 24 Robin Håkansson 

23 Mattias Kvick 33 Axel Gustavsson 

25 Anton Blickhammar 94 Tobias Nordahl 

  

  

Tränare: Stian Tönnesen Tränare:  Robert Andersson 

Ledare:  Konrad Rasmussen Ledare:    Pierre Thorsson 

Ledare:  Stefan Thörnqvist  

Ledare:  Heine Rosdahl  

 

 

 


