
 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                

Välkommen till en ny hemmamatch i handbollstemplet Baltiska Hallen. 

Det var inte så länge sedan vi sågs, närmare bestämt sex dagar sedan, då tog vi emot, och besegrade, IFK Ystad. En viss 

kantelegant från korsvirkesstaden tyckte att di´röe skänkte bort segern, och det får man naturligtvis tycka, och i så fall 

får vi tacka så mycket för gåvan. Nu gjorde vi i sanningens namn en ganska ojämn insats, men vi vann till slut rättvist 

med 29-26. Våra klarast lysande stjärnor i den matchen var Simon Nyberg och Binai Aziz. 

Men nu handlar det om HIF Karlskrona, ett motstånd som vi stötte på den 31/7 i vår första träningsmatch, en match 

som vi vann med stora siffror, och som vi därför bör glömma per omgående. Det kommer med säkerhet att bli en helt 

annan typ av match nu när det står viktiga poäng på spel, och det har redan, vid ett antal tillfällen, visat sig att inga 

matcher är lätta i Handbollsligan. Som vanligt gäller fullt ös från första till sista sekund. 

HIF Karlskrona har inför säsongen tappat en hel del mål som producerades inte minst av vårt nyförvärv på högerkanten 

Hampus Olsson. Men även Jakob Nygren och Lars Möller Madsen, som kastade in handduken kort före premiären, 

bidrog till blekingarnas målskytte. Lite nya killar har förstås anslutit till deras trupp, och av dessa tycker jag att Ni främst 

skall hålla ögonen på målvakten Uros Tomic och den sevärde vänsterhänte skytten Tomas Reznicek.    

För vår del vilade, av säkerhetsskäl, Fredrik Lindahl och Nisse Pettersson senast. Jag hoppas att de nu kan vara klara för 

inhopp, samt att Dan ”Bollfångaren från Hallsta” Beutler, blivit kvitt sin magåkomma och åter är tillgänglig för spel. Jag 

tror naturligtvis på två poäng, men jobbet skall göras med full insats, annars kan det sluta illa.                                                                                                                                               

Tillsammans - går vi hand i hand, tillsammans - i HK Malmöland. Kom igen publiken, och sjung med i vår inmarschsång. 

Välkomna! 

 

 

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 Sebastian Nilsson 

  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  

 

 

 


