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Två utflykter till Ystad med matcher mot stadens båda lag, IF och IFK, resulterade i blandat utfall. Först förlust mot
YIF i en match som vi väl inte var direkt nöjda med. Men å andra sidan kan man kanske, men bara kanske, köpa en
förlust på bortagolv mot di´vide. Därefter, i fredags, blev det en klar vinst, 31-22, mot Ystads röda lag, IFK, efter en
på det stora hela bra insats av grabbarna. Vi håller därmed vår position i toppen av tabellen, och som det verkar
kommer striden om de två översta platserna i tabellen att stå mellan oss, Alingsås och Kristianstad. Möjligen kan
Skövde, om alla tecken står rätt i skyn för dem, och resultaten går deras väg, blanda sig i den striden.
Nu hälsar vi Lugi, för första gången denna säsong, välkomna till Baltiskan. De tidigare två mötena denna säsong
Ärför att räknas in i
inne i ”Biblioteket” har inneburit en förlust, i serieupptakten, och en vinst för oss vid höstmötet i november. Lugi
har, tycker jag, varit lite ojämna. Främst beror detta kanske på deras många unga spelare som kan ha svårt att
prestera på en jämn nivå under säsongen. Klart är emellertid att om ungdomarna spelar på sin högsta nivå så är
Lugi ytterst svåra att besegra. Deras främsta offensiva vapen är snabbe Lucas Pellas på deras vänsterkant, och han
är en, av flera, som vi behöver hålla under lite extra uppsikt.
För vår egen del ser det bra ut, vi har skaffat oss ett fint utgångsläge inför avslutningen av serien, och i mina ögon
har såväl Alingsås som Kristianstad ett något svårare restprogram än vårt. Det gäller förstås att inte sätta ner några
fötter fel, utan verkligen dra nytta av vårt fina utgångsläge, vilket vi gör bäst genom att inte sväva iväg i framtiden,
utan att leva efter den tråkiga, men kloka, devisen ”en match i taget”. Den match som vi därför nu lägger all fokus
på är tisdagens match i Baltiskan mot Lugi, som alltså är säsongens tredje ”Derby de la Autostrada”.
Efter att Hampus Nygren förirrat sig ut i environgerna en och en halv säsong, kan vi nu hälsa honom välkommen
tillbaka till Baltiskan, och då tar vi såklart i lite extra i vår allsångsdänga ”Tillsammans”. Avkast tisdag kl.19:00.
Välkomna alla!! /TT
HK MALMÖ
12 Erik Helgsten
16 Oscar Jensen
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
15 Fredrik Lindahl
17 Johannes Larsson
19 Otto Lagerquist
20 Elias Hall
21 Hampus Olsson
22 Viktor Östlund
23 Mattias Kvick
25 Anton Blickhammar
Tränare: Stian Tönnesen
Ledare: Konrad Rasmussen
Ledare: Stefan Thörnqvist
Ledare: Heine Rosdahl

LUGI
1 Simon Sejr
12 Victor Hedberg
16 Anton Hagvall
2 Nikola Stefanovic
3 Isak Persson
4 Hampus Henningsson
5 Philip Jonsson
7 Niclas Paradis
8 Markus Sjöbrink
9 Karl Wallinius
10 Lucas Pellas
13 Adrian Hesslekrans
14 Casper Käll
15 Albin Carlsson
19 Linus Eriksson Lilja
21 Theo Übelacker
22 Axel Andersson
23 Carl Möllerström
24 Fredrik Olsson
25 Hugo Forsberg
Tränare: Tomas Axnér
Ledare: Nemanja Milosevic
Ledare: Carina Nilsson

