
 

 

 

 

Välkommen till Baltiska hallen och dagens match i Handbollsligan! 
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                                   Materialleverantörer:  

Efter dubbelmötet med OV är det nu dags för YIF, och vad vi med tanke på tidigare möten denna säsong, kan kalla ett trubbelmöte. 

Ingen av OV matcherna beredde oss några problem. Det fanns ändå ett litet sting av oro i mitt huvud efter de två tidigare vinsterna 

denna säsong på 13 respektive 10 mål, och det kändes som att det fanns risk att vi skulle gå i underskattningens fälla. Men oron 

visade sig obefogad, och efter en, precis som i Malmö, lite trög inledning, gick vi från 2-2 till 13-2 och matchen var körd. 

Pausresultat 17-5 i vår favör. 

Jag försökte leta fram någon liknande halvlek i närtid, och hittade matchen mot Guif ifjor uppe i Eskilstuna, där vi ledde i paus med 

21-7. Precis som då blev andra halvlek nu en lång gäspning då våra grabbar, och alla andra, insåg att matchen var körd, och att det 

nu främst gällde att spara energi till matchen två dagar bort mot YIF. Slutresultat 31-19. 

Jag måste nämna att Dan, som vaktade holken i första halvlek, hade 66 % räddningar, vilket ju är fantastiskt bra, medan Kristian 

som stod i andra halvlek ”bara” nådde upp till 40 %.  Tillsammans landade våra målvakter på 50 %. Guldstjärna!  

Nu gäller det YIF för tredje gången denna säsong, vilket är vår sista chans att sno åt oss poäng från dem i seriespelet. Jag vet inte 

riktigt varför vi hittills inte lyckats mot dem, visst YIF är ett bra lag, men framförallt den senaste matchen nere i Ystad Arena då vi 

ledde med fyra bollar en bit in i andra halvlek borde vi stängt igen, låst och kastat bort nyckeln. Men vi liksom springer ifrån oss 

själva, och får alldeles för bråttom att leta oss fram till avslut, och resultatet blir då istället tekniska fel och taskiga avslut som leder 

till att vi åker på kontringar, och vid några tillfällen mål i tom bur. 

Jag hoppas nu, att när vi kommer i slagläge, att vi fortsätter trycka på, men då med kyla och smarthet så att vi kan gå in i EM-

uppehållet på, som sämst, tredje plats, och med ett starkt självförtroende. 

 
HK MALMÖ YSTADS IF 

  1 Dan Beutler   1 Anders Persson 

16 Kristian Sæverås 12 Måns Landgren 

  2 Jim Andersson 16 Jane Cvetkovski 

  3 Emil Möllerström   2 Ludvig Hallbäck 

  5 Binai Aziz   3 Oliver Fält 

  6 Simon Nyberg   5 Kim Andersson 

  7 Tim Hilding   6 Emil Hansson 

10 Lucas Lidbeck   7 Linus Andersson 

11 Kassem Awad   8 Hampus Andersson 

14 Hampus Nygren   9 Jeppe Krogh Simonsen 

15 Fredrik Lindahl 11 Lukas Sandell 

19 Robert Månsson 13 Carl Löfström 

20 Adam Lönn 15 Alexander Borgstedt 

23 Mattias Kvick 20 Jesper Gustavsson 

24 Linus Persson 27 Anton Hallbäck 

25 Anton Blickhammar 28 Jonathan Svensson 

66 Patrik Kvalvik 33 Eric Forsell Schefvert 

83 Fredrik Petersen  

  

Tränare: Stian Tönnesen Tränare: Jerry Hallbäck 

Ledare. Konrad Rasmussen Ledare: Magnus Lindén 

Ledare: Johnny Rosblad Ledare: Sara Nilsson 

Ledare: Heine Rosdahl Ledare: Christian Olsson 

 

 

 


