
                                                           

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                

Åtminstone så långt minnet sträcker sig så är segern i Alingsås, om inte den allra roligaste, så definitivt den näst 

roligaste. Med tre niometersspelare, Binai, Anton och Magnus borta från start och med det röda kortet på Adam i 

första halvleks slutsekund, så fick vi spela andra halvlek med en högst otippat uppställning på nio meter. Dessutom 

låg vi under, förvisso bara med en boll, 10-11, men ändå. Robban fick fullt ansvar, vilken han, kanske inte var/är 

helt redo för, men det verkar ha gått förhållandevis bra med hans tidigare sargade knä. Även Fredrik fick fullt 

ansvar och på den tredje niometerspositionen spelade Kassem, som inte spelat på nio meter sen säsongen 16-17 i 

vårt u-lag, samt talangen Tim Hilding som kom in med HKM i underläge 13-17, och tjugo minuter kvar. Tim samlade 

på sig ett tilldömt straffkast, en assist och två mål och gjorde på det stora hela en jättefin insats. Vi lyckades, efter 

en oerhört stark kämpainsats, och optimal coachning, till slut besegra AHK med 23-22. 

Vilken seger menar jag då är den roligaste undrar ni kanske? Jo femte semifinalen mot just AHK i Baltiskan förra 

säsongen. Avancemang till final, publikrekord och en fantastisk stämning i Baltiska Handbollstemplet. Den matchen 

ska det mycket till för att bräcka! 

Efter den matchen i våras mötte vi IFK Kristianstad i SM-finalen, och även denna gång är det en batalj mot de 

brandgula som står på menyn. Första mötet med dem i Kristianstad i september slutade med förlust på tre mål, så 

på den, och SM-finalen, jagar vi alltså revansch, medan IFK, som ju förlorade båda matcherna i Malmö förra 

säsongen, säkert är sugna på att visa att dom kan vinna även i Malmö, och så vill dom såklart behålla sin nolla i 

förlustkolumnen. Nordostskåningarna är väl kartlagda, problemet är att det dom gör, det gör dom väldigt bra, och 

för att få stopp på dem, vilket inte är omöjligt, så krävs en ny optimal insats från vår sida. Nya spelare i IFK som det 

kan vara värt att hålla ett extra öga på är spanska mittnian Marc Canellas och kantraketen från Skövde Alfred Ehn.                              

Jag hoppas att alla våra killar är klara för spel igen, och att dom kan göra en lika stark insats som i Alingsås. 

Tillsammans går vi hand i hand, tillsammans i HK Malmöland, tillsammans står vi enade…          Välkomna alla!!  /TT 

 

 

 

 

HK MALMÖ IFK KRISTIANSTAD 

  1 Dan Beutler 1   Leo Larsson 

12 Erik Helgsten 12 Gustav Banke 

16 Robin Paulsen Haug 16 Richard Kappelin 

  2 Jim Andersson 2   Emil Hansson 

  5 Binai Aziz 4   Adam Nyfjäll 

  6 Simon Nyberg 5  Arnar Freyr Arnarsson 

  7 Tim Hilding 6  Philip Henningsson 

  9 Nils Pettersson 9  Stig Tore Moen Nilsen 

10 Magnus Persson 10 Marc Canellas 

11 Kassem Awad 11 Johannes Larsson 

15 Fredrik Lindahl 13 Olafur Gudmundsson 

17 Otto Lagerquist 14 Viktor Hallén 

19 Robert Månsson 17 Helge Freiman 

20 Adam Lönn 20 Anton Persson 

21 Hampus Olsson 21 Alfred Ehn 

23 Mattias Kvick 24 Teitur Einarsson 

25 Anton Blickhammar 25 Ludvig Jurmala Åström 

 30 Anton Halén 

  

Tränare: Stian Tönnesen Tränare: Ola Lindgren 

Ledare:  Konrad Rasmussen Ledare:  Lars Olsson 

Ledare:  Stefan Thörnqvist  

Ledare:  Heine Rosdahl  

 

 


