Europaspelet tog, i och med uddamålsförlusten i lördags mot Skjern, slut nästan innan det hade hunnit börja. Nu får vi
se de båda EHF-matcherna som bästa möjliga träningsmatcher inför Handbollsligan som drar igång på lördag.
Det blir en rivstart på ligaspelet då vi gästas av IFK Kristianstad, som ju betraktas som svensk handbolls gigant, och de
brandgula tillhör onekligen favoriterna även denna säsong. Men kanske känns deras favoritskap inte lika självklart i år,
åtminstone inte om man ska tro de olika ”experter” som levererat sina tips på olika digitala plattformar. HKM tippas för
övrigt placera sig allt mellan etta och trea.
Det blir som sagt en rivstart på Ligan. IFK och HKM är de lag som av de flesta tippas som etta eller tvåa, varför det
kommer att bli en rejäl värdemätare för båda lagen direkt. IFK presenterar en del nya ansikten, t.ex. har deras båda
målvakter från förra säsongen ersatts av norrmannen Espen Christensen och talangen Gustav Banke. Återbördade till
klubben på nio meter är Markus Olsson och Johan Nilsson, medan Emil Frend Öfors, återvändare från Bundesliga, är ett
helt nytt namn hos de brandgula. Åt andra hållet, till Bundesliga, har landslagsspelarna Philip Henningsson och Valter
Chrinz försvunnit. För övrigt är det idel kända ansikten, och då inte minst vår tidigare kantspringare Fredrik Petersen.
För HKs del verkar hela truppen vara tillgänglig. De envisa förkylningsbacillerna som hängde efter oss i EHF-spelet tycks
vara borta, och inga skador är i skrivande stund inrapporterade. Något tips om utgången av Ligan har jag inte att
komma med, jag har inte tillräcklig koll på alla de övriga lagen, men en sak kan jag säga, och det är att HK kommer att
vara klart starkare än förra säsongen, då vi ju var ganska hårt drabbade av skador.
Fortsatt tomma läktare, förutom 50 personer och några funktionärer, men vi hoppas att regeringen kommer att
besluta i enlighet med FHMs rekommendationer och tillåta 500 i publiken fr.o.m. den 1/10.
Spelet kan börja. Följ matchen på cmore. Avkast på lördag kl.18:45.
.

HK MALMÖ
1 Dan Beutler
18 Anton Hellberg
2 Arvid Johansson
6 Simon Nyberg
7 Tim Hilding
9 Nils Pettersson
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
24 Hampus Nygren
25 Anton Blickhammar
47 Filip Berentsen

IFK KRISTIANSTAD
1 Espen Christensen
12 Gustav Banke
4 Adam Nyfjäll
7 Markus Olsson
9 Gregor Ocvirk
13 Olafur Gudmundsson
14 Viktor Hallén
17 Helge Freiman
20 Emil Frend Öfors
21 Alfred Ehn
23 Simon Birkefeldt
24 Teitur Örn Einarsson
25 Ludvig Jurmala Åström
27 Johan Nilsson
30 Anton Halén
39 William Bengtsson
83 Fredrik Petersen
?? Zoran Bozic

Tränare: Stian Tönnesen
Ledare: Konrad Rasmussen

Tränare: Ljubomir Vranjes
Ledare: Björn Sätherström

