Efter en tid som för oss handbollsnördar känns som en evighet, i verkligheten tre veckor minus en dag, så är det dags
att duka upp för match i Handbollsligan igen. IFK Ystad kommer nämligen på besök till Baltiska Hallen.
Det ska bli intressant att se om det förhållandevis långa uppehållet påverkat oss negativt, jämfört med våra gäster som
redan spelat en match, då det i onsdags var derby i Ystad mellan IFK och YIF. YIF vann detta stadsderby med sju bollar.
IFK Ystad ligger i dagsläget och tampas om en slutspelsplats, en kamp som dom i mina ögon har gods förutsättningar
att klara. Di röe har en stabil och jämn trupp där de som möjligen sticker ut, i alla fall i mina ögon är de båda niorna
Emil Hansson, som för övrigt försvinner till Danmark nästa säsong, och Jonathan Mollerup. Mot dessa båda herrar
måste vi rikta lite extra uppmärksamhet.
För vår egen del har det varit ganska lugnt och stabilt, och det finns inte mycket att rapportera. Statusen på truppen ser
ungefär likadan ut som vid vår senaste rapport, och vi bör kunna mönstra samma trupp som senast det begav sig. Men
med tanke på hur det ser ut i samhället kan det ju snabbt förändras. En rolig sak har ju hänt förstås, Kassems
landslagsdebut, och hans debutmål, i EM-kvalet mot Kosovo nere i Pristina. Den erfarenheten, och den känslan det
säkert innebar, tror jag kommer att lyfta Kassem och hans handbollsspel ytterligare framöver.
Naturligtvis tror jag på vinst för våra pågar, med låt säga 28-24. Men om, och jag säger om, vi mot förmodan skulle
förlora så kommer vi, inspirerade av valet i USA, att gå vidare och begära omräkning av målen. Vi, eller åtminstone jag,
kommer inte att acceptera ett resultat som innebär att HKM inte vinner! Basta!
Avkast söndag 16:15. Femtio personer har chansen att vara på plats i hallen, för övriga går matchen att följa på cmore.
HK MALMÖ
1 Dan Beutler
18 Anton Hellberg
Ebbe Håkansson
2 Arvid Johansson
6 Simon Nyberg
7 Tim Hilding
9 Nils Pettersson
10 Magnus Persson
11 Kassem Awad
13 Daniel Ekman
14 Linus Svensson
15 Fredrik Lindahl
17 Johannes Larsson
19 Otto Lagerquist
20 Elias Hall
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 Ystad
1 Henrik Nordlander
12 Måns Landgren
16 Marcus Cleverly
2 Oscar Hansson
6 Christoffer Svensson
7 Jonathan Mollerup
8 Christoffer Schnell
9 Linus Fernebrand
13 Jostien Epland
15 Christoffer Nilsson
19 Oskar Cosmo
21 Filip Långh
22 Anton Åkesson
23 Jesper Gustavsson
24 Henrik Bielenberg
25 Marius Ferkingstad
26 Axel Eriksson
27 Johan Nilsson
36 Ludvig Karlsson
62 Emil Hansson

Tränare: Sebastian Seiffert

