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Det finns ett talesätt som säger ”snälla pojkar får inte kyssa vackra flickor”, så är det kanske, inte vet jag. Men det
jag definitivt vet är att snälla pojkar inte vinner några handbollsmatcher. Därmed inte sagt att vi skall vara elaka,
men det måste brinna lite mer i ögonen, och smällas på bättre än vad som var fallet i första halvlek senast i Ystad.
Pausunderläge med 11-17 i Ystad Arena innebar att vi hade en gigantisk uppförsbacke inför andra akten. Sex mål
är, om inte omöjligt, så åtminstone väldigt svårt att plocka in framförallt på bortagolv mot ett lag av YIFs kaliber.
Nu var vi nere vid tre måls underläge vi några tillfällen i andra halvlek, men närmre verkade vi inte kunna komma.
Ärför att räknas in i
Men en liten chans dök ändå upp när Fredrik Lindahl, med 22 sekunder kvar, stänkte in 24-25. Dock var tiden
alltför knapp, och YIF kunde göra 26-24, och därmed var förlusten ett faktum.
Vi ska komma ihåg att det inte är några konstigheter med att tappa poäng i Ystad mot YIF, några sådana poäng
finns inte med i en realistisk kalkyl. Men det är naturligtvis synd att vi, mer eller mindre av egen kraft, gav bort våra
möjligheter att knipa poängen, genom vår bleka insats i första halvlek.
YIF är ett tämligen välbekant manskap för vår publik. Kim Andersson är naturligtvis det stora namnet hos laget från
korsvirkesstan, inte bara som målskytt, utan även som framspelare med sitt finfina spelsinne. En annan intressant
spelare är 18-årige talangen Ludvig Hallbäck.
För våra killar gäller det nu att släppa tankarna på tomten, klapparna är utdelade och de behöver inte vara snälla
igen förrän nästa år. För publiken gäller det att ljudligt stötta grabbarna från läktaren, de bästa resultaten gör vi ju
tillsammans.
Bästa möjliga julavslutningen är en handbollsmatch som ger två poäng. Så nu kör vi…TILLSAMMANS!!
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
Tränare: Stian Tönnesen
Ledare: Konrad Rasmussen
Ledare: Stefan Thörnqvist
Ledare: Heine Rosdahl

YSTADS IF
1 Anders Persson
12 Måns Landgren
16 Erik Hvenfeldt
2 Ludvig Hallbäck
3 Oliver Fält
4 Herman Hugosson
5 Kim Andersson
6 Jacob Nygren
7 Linus Andersson
8 Hampus Andersson
9 Jeppe Krogh Simonsen
10 Mario Lipovac
11 Simon Falanius
13 Lasse Balstad
14 Filip Pettersson
15 Alexander Borgstedt
17 Johan Dahlin
22 Anton Åkesson
27 Anton Hallbäck
28 Jonathan Svensson
33 Erik Forsell-Schefvert
37 Adam Wennerholm
Tränare: Jerry Hallbäck

