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Efter ett härligt VM med många fantastiska matcher är det nu dags för omstart av Handbollsligan. Vi
handbollsnördar har fått utstå en tid av alla helvetets kval sedan VM-finalen i söndags, alltså fyra hela dagar utan
någon handbollsmatch att beskåda. Men nu startar vi upp mot Lugi och med ännu ett ”Derby de la Autostrada”.
Vår avslutning i december var bästa tänkbara, segrar mot YIF och AIK gjorde att vi kunde gå in i miniförsäsongen
med positiva känslor. Killarna drog, efter en dryg veckas välbehövlig vila, igång vårsäsongen med tung fysträning
den åttonde januari. Fysdelen har sedan trappats ner efterhand och övergått i mer och mer handbollsträning. Vi
valdeatt
atträknas
inte deltaga
Ärför
in i i någon turnering under januari och spelade endast en träningsmatch, förlusten mot Ringsted
i förra veckan. Vi tror det har varit positivt med tanke på att vi slet hårt på vissa spelare under vår skadefyllda
period i december, en månad då det dessutom är tätt mellan matcherna. Vi får förstås hoppas att det inte påverkar
vår förmåga att komma in i matchtempo negativt.
Vi hälsar alltså Lugi återigen välkomna till Baltiska Hallen för säsongens tredje möte. Det båda första har slutat i dur
för HK-grabbarna, och vi hoppas naturligtvis att vi skall prestera en tredje raka seger mot de vinröda. Det har skett
en liten förändring i Lugis trupp under januari, det handlar om kantspringaren Hampus Jildenbäck som försvunnit
till proffslivet i Frankrike. Ingen ny spelare har tagits in, utan hans plats kommer förmodligen att fyllas av Carl
Möllerström, såvida inte Tomas Axnér trollat fram någon ungdomsspelare ur sin Lugihatt. Vi får se på torsdagskväll.
Hos HK är glädjande nog Adam tillbaka efter sin tumskada som visade sig mer svårläkt än vad vi initialt bedömde.
Otto är ännu inte helt hundra efter sin hjärnskakning, han deltager förvisso i det närmaste fullt ut på träningarna,
men får lite smärre känningar ibland. Gissningsvis spelar inte Otto mot Lugi. I övrigt ser alla friska ut.
Jag hoppas nu att alla är handbolls- och sångsugna, och stöttar såväl grabbarna på planen som Jörgen med sången.
Välkomna alla!! /TT
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
14 Linus Svensson
15 Fredrik Lindahl
17 Otto Lagerquist
19 Robert Månsson
20 Adam Lönn
21 Hampus Olsson
23 Mattias Kvick
25 Anton Blickhammar

LUGI
1 Anton Hagvall
20 Josip Cavar
4 Hampus Henningsson
7 Niclas Paradis
8 Markus Sjöbrink
9 Karl Wallinius
11 Andres Hallberg
15 Lucas Pellas
18 Alfred Jönsson
22 Axel Morand
23 Carl Möllerström
25 Casper Käll
26 Linus Eriksson Lilja
27 Johan Palm
28 Isak Persson
29 Jacob Siemund
30 Adrian Hesselkrans
37 Hampus Nygren

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

Tränare: Tomas Axnér
Ledare: Nemanja Milosevic
Ledare: Carina Nilsson

