
                                                      

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                

Det blev, naturligtvis inte helt oväntat, respass ur EHF-cupen då vi ställdes mot tyska topplaget Füchse Berlin. Vi är, och 

ska så vara, mycket stolta över vår insats, då vi i tre av fyra halvlekar spelade helt jämnt med rävarna från Berlin. Endast 

första halvan av hemmamatchen, innan vi skakat av oss respekten för tyskarna, lyckades vi inte riktigt hålla emot. Vi 

hoppas naturligtvis att denna insats, framförallt matchen i rävarnas gryt i Berlin, kommer att lyfta oss ytterligare, mest 

mentalt kanske med insikten om att vi nu vet vad vi verkligen kan prestera, inför det fortsatta spelet i Handbollsligan, 

som vi nu helt kan koncentrera oss på. 

Handbollsligan tar nu fart igen med toppmatch mot Ystads IF. YIF är det lag vi senast förlorade mot i Ligan hemma i 

Baltiskan, och den förlusten hoppas vi inte kommer att upprepas. För övrigt har vi nu elva raka utan förlust i Ligan. 

YIF kommer till spel med i det närmaste samma manskap som senast. Skillnaden är att Malmö HP fostrade Dalibor 

”Dado” Doder är kvitt sin skada som han ådrog sig under försäsongen och som fördröjde hans debut i YIF-tröjan. Vi 

hälsar naturligtvis ”Dado” välkommen hem till Malmö, men vi kommer tyvärr inte att kunna visa honom någon större 

gästfrihet, utan vi kommer som alltid att stänga igen de ingångar genom vårt försvar som gästerna tror sig kunna 

nyttja. För övrigt är det lite av ödets ironi då den danske playmakern Henrik Knudsen, som ersatte ”Dado” på 

korttidskontrakt, slet av hälsenan i samma match som ”Dado” var tillbaka på planen. 

Statusen för HK är likartad som tidigare. Mattias Kvick och Viktor Östlund är de som är närmast återkomst på planen. 

Men deras respektive åkommor är svårbedömda och några chansningar, som skulle kunna leda till ytterligare längre 

frånvaro, tror jag inte lagledningen kommer att ta. Men vi längtar alla till att få se killarna tillbaka igen på golvet.  

En jämn och tuff batalj tror jag med kunna utlova, men tvåmålsseger, 28-26, räcker väl gott. Eller hur? 

Avkast torsdag 28/11 kl.18:30. Varmt välkomna alla!                   

 

 

HK MALMÖ YSTADS IF 

12 Erik Helgsten 1   Andres Persson 

16 Oscar Jensen 16 Erik Hvenfeldt 

18 Anton Hellberg 2   Ludvig Hallbäck 

  2 Niklas Mörk 4   Herman Hugosson 

  6 Simon Nyberg 5   Kim Andersson 

  7 Tim Hilding 6   Jacob Nygren 

  9 Nils Pettersson 7   Linus Andersson 

10 Magnus Persson 8   Hampus Andersson 

11 Kassem Awad 10 Mario Lipovac 

13 Daniel Ekman 11 Simon Falanius 

14 Linus Svensson 13 Lasse Balstad 

17 Johannes Larsson 14 Filip Pettersson 

19 Otto Lagerqvist 15 Alexander Borgstedt 

20 Elias Hall 17 Johan Dahlin 

21 Hampus Olsson 22 Jim Andersson 

22 Viktor Östlund 28 Jonathan Svensson 

23 Mattias Kvick 33 Dalibor Doder 

25 Anton Blickhammar 37 Adam Wennerholm 

47 Filip Berentsen  

Tränare: Stian Tönnesen  

Ledare: Konrad Rasmussen  

Ledare: Stefan Thörnqvist Tränare: Jerry Hallbäck 

Ledare: Heine Rosdahl Ledare: Oscar Carlén 

 

 

 


