Måndagens match mot, de vita eleganterna, Redbergslids IK, är den sista innan landslagsuppehållet, och det dröjer
därefter dryga två veckor till nästa match. Det finns alltså ingen anledning att spara på något krut, utan det är läge
att tömma ut allt som finns i form av kraft och energi i kroppar och knoppar innan det ges utrymme för lite vila.
Vi spelade som ni vet i fredags i Göteborg där vi hade en tuff kamp mot ett starkt kämpande, och väl spelande
Önnereds HK. Göteborgarna gjorde en mycket bra match, och det dröjde ända in till de sista skälvande minuterna
innan vi kunde får ner deras axlar i mattan. En stark och viktig tvåpoängare av grabbarna. Resultat 30-28 (14-13).
Bra HK-insatser i ÖHK-hallen gjorde Daniel Ekman, matchen lirare, och Johannes Larsson med säkert straffskytte.
Plus iatt
kanten
Ärför
räknastycker
in i jag även till Anton Blickhammar och Magnus Persson. Men som jag nämnde i matchreferatet
ska alla killarna ha beröm för att de gott och väl matchade hemmalaget i fråga om att kämpa.
Hos RIK kan det vara värt att hålla ögonen på några lovande talanger på nio meter, Elliot Stenmalm, Oskar Joelsson
och Linus Lövgren. Den sistnämnde är för övrigt son till Stefan, en av svensk handbolls största spelare genom
tiderna. Deras båda biffar i mittförsvaret, Mario Lipovac och Oskar Ysander, gäller det att få svaj på så att de inte
kan fånga upp våra grabbar alltför enkelt.
Det är min absoluta tro att vi ska kunna lösa de prov som RIK ställer oss inför, och att vi kommer att avgå med en
seger, om än knapp, som gör landslagsuppehållet lugnt och behagligt. Men det blir tufft för oss nördar och
supporters att genomlida dryga två veckor utan match.
Som det ser ut blir det i stort sett samma lag som I Önnered, möjligen kommer Elias Hall tillbaka in i truppen, men
det vet vi inte förrän efter söndagsträningen. Ska vi säga 29-26? Ja det gör vi!
Avkast måndag 26/10 kl.19:00. Se matchen på cmore.
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
15 Fredrik Lindahl
17 Johannes Larsson
19 Otto Lagerquist
20 Elias Hall
22 Viktor Östlund
23 Mattias Kvick
25 Anton Blickhammar
47 Filip Berentsen

REDBERGSLIDS IK
1 Adam Krantz
12 Kristian Zetterlund
2 Oskar Joelsson
3 Elliot Stenmalm
4 Mario Lipovac
5 Albin Stenberg
7 William Höghielm
8 Tobias Johansson
9 Linus Lövgren
10 Oliver Wigmark
11 Julian Sjögren
13 Ludvig Högberg
10 Oliver Wigmark
15 Alvin Sirén
17 Carl Hamberg
19 Emil Mellegård
22 Eric Forsell Schefvert
23 Oskar Ysander

Tränare: Stian Tönnesen
Ledare: Konrad Rasmussen
Ledare: Stefan Thörnqvist
Ledare: Heine Rosdahl

Tränare: Jasmin Zuta
Ledare: Johan Eklund

