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Hänryckningens tid är ännu inte här, först ska vi ta oss förbi spekulationernas tid. För det spekuleras just nu hej vilt 

om hur Handbollsligan kommer att sluta. Det gäller hur lagen kommer att positionera sig inför slutspelet men även 

hur kampen kring de olika strecken kommer att sluta. Det enda som är helt säkert för vår egen del är att vi kommer 

att sluta topp fyra oavsett resultat i de sista omgångarna.  

Naturligtvis siktar vi högre, vi vill vara med att slåss om seriesegern, och därmed hemmaplansfördel genom hela 

slutspelet. Men för att detta ska bli verklighet gäller det att inte sätta ner en enda fot fel, och senast uppe i Varberg 

gick det ju bra. Seger med fyra bollar, 28-24, efter mycket bra första fyrtio minuter då vi ledde med elva bollar. De 

sista tjugo, som den matematikkunnige redan räknat ut, tappade vi med sju bollar efter att vi, som det verkade, 

började fira helg lite för tidigt. Nåväl, ingen fara på taket och till slut ändå en säker seger. Gott så. 

Nu hälsar vi de vita eleganterna, Redbergslids IK, välkomna till Malmö och Baltiska Hallen. RIK krigar, med i första 

hand Lugi och IFK Ystad om den sista slutspelsplatsen, och kommer naturligtvis att vara höggradigt motiverade. RIK 

håller sig med en stark uppställning på nio meter där jag betraktar Tobias Johansson och Niclas Fingren, båda med 

95 fullträffar, som de största hoten. Även deras kantspelare, t ex Emil Mellegård med 94 mål, är farliga herrar. 

För HK gäller det att stå väldigt kompakt i defensiven, och helst komma upp i samma nivå som vi gjorde de första 

fyrtio minuterna mot Varberg. Men mot RIK gäller det att hålla hela matchen. Förutom de skadade Nils Pettersson 

och Mattias Kvick så var Johannes Larsson, Simon Nyberg och Oscar Jensen frånvarande i Varberg pga sjukdom. På 

pluskontot återkom Viktor Östlund efter sin nackskada. Vi hoppas att våra sjuklingar är på benen igen på måndag.  

Missa inte heller HKM dams slutspurt i sin div.2 serie. Det finns även där en chans till serieseger! Dubbelt upp???  

Välkomna alla till Baltiskan på måndag, avkast kl.19:00. Tillsammans!      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HK MALMÖ REDBERGSLIDS IK 

12 Erik Helgsten   1 Adam Krantz 

16 Oscar Jensen 12 Kristian Zetterlund 

18 Anton Hellberg   3 Elliot Stenmalm 

  2 Arvid Johansson   4 Melker Norrman 

  6 Simon Nyberg   5 Albin Stenberg 

  7 Tim Hilding   6 Anton Gustafsson 

  9 Nils Pettersson   8 Tobias Johansson 

10 Magnus Persson 10 Oliver Wigmark 

11 Kassem Awad 11 Markus Thorbjörn 

13 Daniel Ekman 13 Ludvig Högberg 

14 Linus Svensson 14 Joakim Danling 

15 Fredrik Lindahl 15 Alvin Sirén 

17 Johannes Larsson 17 Carl Hamberg 

19 Otto Lagerquist 19 Emil Mellegård 

20 Elias Hall 20 August Wiger 

21 Hampus Olsson 21 Niclas Fingren 

22 Viktor Östlund 22 Eric Forsell Schefvert 

23 Mattias Kvick 23 Oskar Ysander 

25 Anton Blickhammar  

Tränare: Stian Tönnesen Tränare: Jasmin Zuta 

Ledare:  Konrad Rasmussen Ledare:  Magnus Wislander 

Ledare:  Stefan Thörnqvist  

Ledare:  Heine Rosdahl  

 

 



  

        


