Det har gått på dagen fem veckor sedan vår senaste hemmamatch, då vi besegrade IFK Skövde och gick upp i
serieledning. Den positionen vill vi själklart gärna behålla när nu Handbollsligan startar om efter EM-uppehållet.
På tal om EM så var det på många sätt en fantastisk turnering, med finalspelet i Stockholm som grädde på moset.
Framförallt stack semifinalen mellan Kroatien och Norge ut, och bedöms av vanligtvis sansade bedömare som en av de
allra bästa handbollsmatcher som spelats överhuvudtaget. Det må vara hur det vill med den saken, men förbannat bra
var den onekligen.
Men nu vänder vi fokus mot Handbollsligan och dagens toppmatch mot IFK Kristianstad. Jag hoppas vi får se en match
med hög intensitet och med fysiska dueller i båda försvaren. Jag hoppas även på mycket spring i benen hos spelsugna
spelare, och därmed ett snabbt kontringsspel i såväl första som andra fasen. Infrias mina förhoppningar, ja då står vi
inför en mycket underhållande handbollsmatch.
IFK Kristianstad verkar komma helt ordinarie, vilket inkluderar nytillskottet Fredrik Petersen, som i mina ögon högst
överraskande lämnade sin moderklubb för spel i de brandgula, och det mitt under säsongen. Hos IFK handlar det först
och främst om isländske landslagsmannen Olafur Gudmundsson, som gjorde ett utmärkt EM för sitt land. Kan vi få
stopp på honom är nästan halva slaget vunnet. Men det finns självklart flera starka namn som absolut inte får förbises.
För vår egen del är Viktor Östlund äntligen tillbaka, ordentligt spelsugen men naturligtvis också lite ringrostig. Nisse
Pettersson och Johannes Larsson rehabar vidare efter sina kirurgiska ingrepp, och av dessa båda herrar står Johannes
närmst en comeback. Mattias Kvick har fortfarande lite sviter från sin hjärnskakning, så hans comeback dröjer ett tag.
Välkomna torsdag 30/1. Avkast kl.19:00. Som vanligt låter vi våra näktergalröster ljuda tillsammans med Jörgen i vår
fina inspringslåt. …..tillsammans tar vi SM-guld, tillsammans för hela Malmös skull, stå upp……. Kom igen, nu kör vi!!
.

HK MALMÖ
12 Erik Helgsten
16 Oscar Jensen
18 Anton Hellberg
2 Arvid Johansson
6 Simon Nyberg
7 Tim Hilding
9 Niklas Mörk
10 Magnus Persson
11 Kassem Awad
13 Daniel Ekman
14 Linus Svensson
17 Johannes Larsson
19 Otto Lagerqvist
20 Elias Hall
21 Hampus Olsson
22 Viktor Östlund
23 Mattias Kvick
25 Anton Blickhammar
47 Filip Berentsen
Tränare: Stian Tönnesen
Ledare: Konrad Rasmussen
Ledare: Stefan Thörnqvist
Ledare: Heine Rosdahl

IFK KRISTIANSTAD
1 Leo Larsson
16 Richard Kappellin
4 Adam Nyfjäll
6 Philip Henningsson
9 Gregor Ocvirk
13 Olafur Gudmundsson
14 Viktor Hallén
17 Helge Freiman
21 Alfred Ehn
23 Simon Birkefeldt
24 Teitur Örn Einarsson
25 Ludvig Jurmala Åström
26 Valter Chrinz
30 Anton Halén
69 Jihed Jaballah
83 Fredrik Petersen

Tränare: Ljubomir Vranjes
Ledare: Björn Sätherström

