Senaste matchen uppe i Kristianstad fick en lycklig utgång, då vi knäckte IFKs mäktiga hemmasvit på åttio raka utan
förlust. Men det viktigaste med segern var förstås de två poängen, och att vi därmed ökade våra möjligheter att lägga
beslag på andraplatsen i tabellen. Många plusvarianter i vårt lag uppe i Kristianstad, men bäst var förstås vår målvakt,
Robin Pausen-Haug som, som på de 45 minuter han vaktade holken, kom upp i en räddningsprocent på 57.
Jakten på andraplatsen går nu vidare, och nu med ett möte med Alingsås HK, ett lag som vi tampats så många gånger
med de senaste åren, inte minst i slutspel. AHK kommer som vanligt till spel med ett starkt lag. Deras starkaste kort får
väl anses vara vänsternian Felix Claar, men de har också i övrigt kompetent personal på alla positioner.
Vi ser idag AHK-profilen Johan Nilsson för sista gången i Malmö i Handbollsligan. Johan har aviserat att innevarande
säsong blir hans sista som handbollsspelare. Tyvärr säger jag, även om jag inte känner honom, men han har gjort ett
mycket gott intryck på mig genom åren. Detta dels genom sitt sätt att uppträda på plan, men också på det sätt han har
uttryckt sig när han framträtt i olika TV-intervjuer, inte minst under förra säsongens semifinalserie våra lag emellan. Jag
kommer att applådera Johan lite extra vid AHKs lagpresentation, och hoppas övriga i publiken instämmer i applåden.
Hos oss är statusen på truppen god. Fredrik Lindahl är fortsatt frånvarande p g a sin knäckta näsa, men vi hoppas att
sjukvården fått rätsida på den så Fredrik kan komma tillbaka som den skönhet, och handbollsspelare, han var innan
han kraschade kranen. En ny fullgod prestation av våra grabbar lär bli nödvändig för att vi ska kunna betvinga Alingsås,
och jag tror att vi ror i land med detta och behåller de viktiga poängen i tryggt förvar hemma i Malmö.
Välkomna alla till Baltiskan! Tillsammans i HK Malmö land….
HK MALMÖ
1 Dan Beutler
12 Erik Helgsten
16 Robin Paulsen Haug
2 Jim Andersson
5 Binai Aziz
6 Simon Nyberg
7 Tim Hilding
9 Nils Pettersson
10 Magnus Persson
11 Kassem Awad
15 Fredrik Lindahl
17 Otto Lagerquist
19 Robert Månsson
20 Adam Lönn
21 Hampus Olsson
23 Mattias Kvick
25 Anton Blickhammar

Tränare: Stian Tönnesen
Ledare: Konrad Rasmussen
Ledare: Stefan Thörnqvist
Ledare: Heine Rosdahl

Avkast måndag 19:00.
Alingsås HK
1 Niklas Kraft
12 Gustav Skagerling
16 Pontus Axelsson
4 Samuel Lindberg
7 Felix Claar
11 Fredrik Teern
13 Benjamin Helander
15 Gunnar Bodin
17 Jacob Lundahl
18 Erik Andreasson
19 Alexander Regen
21 Johan Nilsson
22 Tobias Sandberg
25 Andreas Berg
26 Niclas Barud
27 Andreas Lang
28 Jonathan Östergren
31 William Andersson Moberg
33 Mishels Liaba
Tränare: Mikael Franzén
Ledare: Mattias Flodman

