
                                                      

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                

Efter den övertygande hemmasegern med 31-23 mot Spartak Moskva lyckades vi även vinna det tuffa bortamötet i 

Moskva med siffrorna 30-29. Vi avancerade därmed till andra omgången i EHF-cupen där vi lottades mot de isländska 

mästarna, Selfoss. Dessa matcher spelas lördagen den 5 okt i Baltiskan och påföljande lördag på bortagolv i Selfoss. 

Dagens motståndare OV Helsingborg återkommer till Handbollsligan och gör ett nytt försök att etablera sig där, och 

undertecknad tror att dom kommer att lyckas denna gång. Förvisso har helsingborgarna inlett med två förluster 

(resultatet i deras fredagsmatch mot Lugi är i skrivande stund okänt), men har ändå visat kvalitéer som pekar i rätt 

riktning. Några intressanta nyförvärv har dom också hämtat in, och största profilen härvidlag är mittsexan Anton 

Månsson som återkommer efter många år i tysk handboll, senast i Minden. Men även två Emil, Hansson och 

Andersson, båda från Guif är värda att hålla ett extra öga på. Kvar sen tidigare är bl.a. den starke skytten Linus Nilsson. 

För vår egen del börjar det ljusna lite lätt på skadefronten. Anton Hellberg var ju tillbaka redan i Moskva, och såväl 

Daniel Ekman som Filip Berentsen och Mattias Kvick närmar sig comeback efter sina skador. Johannes Larsson återkom 

även han mot ryssarna efter sin, ska vi kalla det irritation i sitt knä, och gjorde en mycket bra insats. Jag kan nämna att 

tre av skadorna handlat om hjärnskakningar, varav den ena en förmodad sådan, och den typen av skador bör 

behandlas med försiktighet. Tyvärr innebar skadorna att vi tappade lite kraft i matchen mot YIF, mest var det skallarna 

som tröttnade lite, och i takt med tröttnande skallar kommer också felbesluten, vilket visade sig sista kvarten. Vi får nu 

vänta och se hur de skadade killarna har reagerat när de nu varit igång och känt på bollen, om någon av dem möjligen 

kan finnas med i laget på måndag. Fokus läggs nu över helt på Ligan ett tag, och killarna är, efter en dryg veckas 

matchvila sugna på spel, och på att inkassera säsongens första ligapoäng. Med hjälp från publiken tror jag säkert det 

kommer att gå vägen, så kom till Baltiskan och gör era röster rejält hörda. Killarna uppskattar det enormt. 

Avkast måndag 16/9 kl.19:00. Varmt Välkomna!! 

 

 

HK MALMÖ OV HELSINGBORG 

12 Erik Helgsten 12 Emil Arthursson 

16 Oscar Jensen 16 Linus Olsson 

18 Anton Hellberg 17 Michael Andersson 

  2 Arvid Johansson   2 Oskar Joelsson 

  6 Simon Nyberg   3 Jonatan Wilthorn 

  7 Tim Hilding   4 Johan Lundgren 

  9 Nils Pettersson   5 Oskar Hansson 

10 Magnus Persson   7 Christoffer Grindheim 

11 Kassem Awad   8 Emil Lindqvist 

13 Daniel Ekman   9 Linus Nilsson 

14 Linus Svensson 10 David Florander 

17 Johannes Larsson 15 Anton Månsson 

19 Otto Lagerqvist 23 Linus Nileskog 

20 Elias Hall 24 Albert Månsson 

21 Hampus Olsson 27 Johan Palm 

22 Viktor Östlund 30 Emil Hansson 

23 Mattias Kvick 31 Sebastian Hansson 

25 Anton Blickhammar 37 Emil Andersson 

47 Filip Berentsen  

Tränare: Stian Tönnesen Tränare: Krister Lindgren 

Ledare: Konrad Rasmussen Ledare: Joel Tulldahl 

Ledare: Stefan Thörnqvist Ledare: Kent Knutsson 

Ledare: Heine Rosdahl Ledare: Andreas Skärin 

 

 

 


