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Det har inte varit någon bra HKM-vecka. Först respass ut ur EHF-cupen i söndags nere i Constanta, och därefter rök 

vår segersvit, fyra raka, i ligan all världens väg då vi förlorade uppe i Karlskrona i onsdags. Hemmalaget vann med 

27-25 efter HKM ledning i paus med 15-12. 

Andra halvlek i Karlskrona kan liknas vid någon form av kollektivt ras. Efter första halvlek tyckte undertecknad att vi 

hade full kontroll på händelserna, och ingenting tydde på någon scenförändring inför andra halvlek. Men när andra 

akten drog igång verkade det som om lagen bytt såväl tröjor som skepnad i pausen. Blekingelaget agerade med 

den trygghet och stabilitet som präglade HKM de första trettio minuterna. Våra grabbar däremot tappade plötsligt 

och oförklarligt såväl offensiv som defensiv, och blev väldigt stillastående, och vi slutade helt komma på djupet i 

våra attacker. Lite hårddraget kan man säga att vi, efter vår andra halvlek, kanske räknades in i publiksiffran. Bra 

match, och ytterligare ett steg på den långa vägen tillbaka till gammal god form, av Robban Månsson. Otto 

(hjärnskakning i Rumänien), Adam (tumme) och Nisse vilade alla i Karlskrona. Där fick även Hampus och Fredrik 

några smärre s.k. känningar, och vi väntar med spänning på vilka av dessa herrar som kan medverka mot RIK.  

Redbergslids IK, eller ”de vita eleganterna” som de kallas, har i mina ögon gjort en bra start i Ligan. Man har de 

senaste säsongerna tappat sina tongivande spelare, först Linus Arnesson och förra säsongen Jonatan Carlsbogård, 

båda till Tyskland. Men man har, trots detta, fått ihop det på ett bra sätt, och det mesta tyder på att göteborgarna 

även denna säsong kommer att klara en slutspelsplats med god marginal. Ässet i deras nuvarande lek är deras man 

i holken, Tobias Thulin, som går mot ännu en stark säsong. I mina ögon påminner han en hel del om vår tidigare 

målvaktshjälte Peter Gentzel. Tobias försvinner för övrigt efter innevarande säsong, även han till Tyska ligan. 

Som vanligt hjälps vi alla åt att stötta grabbarna till en ny seger, som ska markera inledningen på en ny segersvit, 

och tillsammans med Jörgen sjunger vi alla unisont, med hög och klar röst, med i inmarschsången ”Tillsammans”. 

Välkomna alla!!  /TT                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HK MALMÖ REDBERGSLIDS IK 

  1 Dan Beutler   1 Hayder Al-Khafadji 

12 Erik Helgsten 12 Kristian Zetterlund 

16 Robin Paulsen Haug 16 Tobias Thulin 

  2 Jim Andersson   4 Melker Norrman 

  5 Binai Aziz   5 Albin Stenberg 

  6 Simon Nyberg   6 Anton Gustavsson 

  7 Tim Hilding   7 Daniel Wester 

  9 Nils Pettersson   8 Tobias Johansson 

10 Magnus Persson   9 Pontus Mellegård 

11 Kassem Awad 10 Oliver Wigmark 

14 Linus Svensson 11 Markus Thorbjörn 

15 Fredrik Lindahl 13 Ludvig Högberg 

17 Otto Lagerquist 14 David Milosavljevic 

19 Robert Månsson 15 Simon Örtelind 

20 Adam Lönn 17 Jonatan Wenell 

21 Hampus Olsson 19 Emil Mellegård 

23 Mattias Kvick 20 August Wiger 

25 Anton Blickhammar 21 Niclas Fingren 

 22 Emil Hodzic 

Tränare: Stian Tönnesen 23 Oskar Ysander 

Ledare:  Konrad Rasmussen  

Ledare:  Stefan Thörnqvist Tränare:  Jasmin Zuta 

Ledare:  Heine Rosdahl Ledare:   Magnus Wislander 

 

 


