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Efter en väl genomförd match på bortagolv i Skjern, förvisso förlust men bara med ett mål 26-27, så är det nu dags för 

tävlingshandboll, och returmöte mot danskarna, på hemmaplan igen. Tyvärr sker det ju, p.g.a rådande omständigheter, 

inför så gott som tomma läktare, men vi får försöka dra nytta av hemmaplan i mesta möjliga mån ändå. 

Insatsen i Skjern tycker vi ger oss gott hopp om att kunna avancera vidare till kvalomgång två i EHF European League. 

Trots avsaknaden av tävlingsmatcher, och avsaknaden av två förkylda vänsterhänta, Fredrik Lindahl och Johannes 

Larsson och en dito högerhänt, nämligen Hampus Nygren, så står vi upp riktigt bra. Jag tycker dessutom att vi låg lite 

närmare segern, men att ett oavgjort resultat kanske hade varit mest rättvist och bäst speglat händelserna på plan. 

Det var positivt också att se att våra två enda spelare från de vänsterhäntas förening, Hampus Olsson och Magnus 

Persson, orkade med att slita i sextio minuter, nåja femtionio för Magnus som visades ut i sista matchminuten, utan att 

de verkade mattas något mot slutet av matchen. 

Visst andas vi en viss optimism inför returen, men vi ska komma ihåg att Skjern är ett starkt danskt topplag med höga 

ambitioner när den danska ligan startar upp för säsongen. De har många starka spelare, för att nämna några som 

imponerade borta på den danska västkusten, så måste den norska högernian Eivind Tangen nämnas, men även Bjarte 

Myrhol, mittsexa och även han från Norge, som spelar med stor glöd och med stort hjärta. En tredje norrman som gör 

det bra är vår tidigare man i holken, Robin Paulsen Haug, men även en svensk, Jesper Konradsson, som styr och ställer i 

deras offensiva spel, måste vi försöka hålla ett extra öga på.  

Ingenting skall alltså tas ut i förskott, utan det kommer med säkerhet att bli en jämn och tuff kamp ända in i kaklet. 

Men kan vi visa upp oss likt vi gjorde i Danmark, så finns det ett visst fog för åtminstone någon liten förhoppning. 

Avkast lördag 5/9 kl.15:00.  

 

 

HK MALMÖ SKJERN HÅNDBOLD 

  1 Dan Beutler   5 Oliver Norlyk 

12 Erik Helgsten   6 Jonas Tidemand 

18 Anton Hellberg   7 Anders Eggert 

  2 Arvid Johansson   9 Elvar Örn Jönsson 

  6 Simon Nyberg 10 Jesper Konradsson 

  7 Tim Hilding 11 Jonathan Stenbäcken 

  9 Nils Pettersson 12 Robin Haug 

10 Magnus Persson 18 Bjarte Myrhol 

11 Kassem Awad 21 René Rasmussen 

13 Daniel Ekman 23 Jörgen Rasmussen 

14 Linus Svensson 24 Niklas Moltke 

17 Johannes Larsson 25 Eivind Tangen 

19 Otto Lagerqvist 26 Jonathan Würtz 

20 Elias Hall 30 Svend Rughave 

21 Hampus Olsson 31 Oliver Juhl 

22 Viktor Östlund  

23 Mattias Kvick Tr:  Claus Dahlgaard-Hansen 

24 Hampus Nygren Ass.tr: Kasper Söndergaard 

25 Anton Blickhammar Ass.tr: Rasmus Hauge 

47 Filip Berentsen  

Tränare: Stian Tönnesen  

Ass.tr:  Konrad Rasmussen  

Domare: Jakub Jerlecki Domare: Maciej Labun 

 


