Välkommen till Baltiska hallen och dagens SM-semifinal
Betalt och kvitterat! Segern i måstematchen uppe i Alingsås, efter de lite märkliga sista tio minuterna i Malmö senast, var ett nytt
bevis på den kvalité och den moral som finns i årets upplaga av HK Malmö. Det betyder att matchserien kvitterades till 2-2, och att
allt nu kommer att avgöras hemma i Baltiskan i semifinal nummer 5.
Vad som hände under avslutningen i senaste hemmamatchen då vi tappade 19-15 till 21-24 på tio minuter, är inget man,
åtminstone inte jag, riktigt förstår. Ja att vi blev passiva och lite ängsliga, det står väl klart, men vad det berodde på, ja det borde
vara något att sätta tänderna i för ambitiösa idrottspsykologer med planer på framtida karriärer på hög idrottspsykolognivå.
Sen såg vi en helt annan bild uppe i Alingsås i den fjärde matchen. Laget kändes väldigt stabilt, och någon antydan att de avslutande
tio minuterna från tredje matchen skulle återupprepas fanns inte, vilket känns betryggande inför avgörandet. Jag är säker på att vi
inte kommer att få se någon liknande avslutning igen.
Lite mer positivt att ta med oss från Alingsås är att Fredrik Lindahl och Binai Aziz kom igång och gjorde bra insatser. Det innebär att
våra hot blir flera, och av lite olika karaktär, från nio meter, och det ger i sin tur AHK lite mer att fundera kring inför matchen.
Det blir nu sjunde gången sedan den 15 februari som vi möter AHK. Det betyder att lagen inte har några drag att komma med som
skulle kunna överraska. AHK spelar på sitt sätt och vi på vårt, och jag har svårt att se att några större avvikelser från det på förhand
kända, kan plockas fram i denna helt avgörande match.
Senast var vi drygt 2300 på plats i Baltiskan. Jag tycker att det nu borde vara läge för att sudda ut vårt publikrekord som, i Baltiskan,
lyder på 2512 personer. Vi hoppas också att alla Ni på plats i Baltiskan, verkligen hjälper laget med Ert högljudda stöd. Det hjälper
ska Ni veta, och vi vill ju alla se HK i finalen den 10 maj i Scandinavium.

Börja med att delta i allsången. Tillsammans går vi hand i hand, tillsammans i HK Malmöland… NU KÖR VI!
Huvudsponsorer:

Materialleverantörer:

HK MALMÖ
1 Dan Beutler
16 Kristian Sæverås
2 Jim Andersson
3 Emil Möllerström
5 Binai Aziz
6 Simon Nyberg
7 Tim Hilding
10 Lucas Lidbeck
11 Kassem Awad
14 Hampus Nygren
15 Fredrik Lindahl
19 Robert Månsson
20 Adam Lönn
23 Mattias Kvick
24 Linus Persson
25 Anton Blickhammar
66 Patrik Kvalvik
Mediapartners:
83 Fredrik Petersen
Tränare: Stian Tönnesen
Ledare. Konrad Rasmussen
Ledare: Johnny Rosblad
Ledare: Heine Rosdahl

ALINGSÅS HK
1 Rickard Frisk
12 Gustav Skagerling
3 Daniel Tellander
4 Samuel Lundberg
7 Felix Claar
9 Andreas Flodman
11 Fredrik Teern
14 Magnus Persson
21 Johan Nilsson
22 Tobias Sandberg
23 Oscar Bergendahl
24 Anders Alfredsson
25 Andreas Berg
26 Niclas Barud
31 William Moberg Andersson
33 Mishels Liaba

Tränare: Mikael Franzén
Ledare: Karen Brødsgaard
Ledare: Kim Hermansson
Ledare: Lena Lindqvist

