Efter åtta matcher i rad utan förlust, sju segrar och en oavgjord, varav sju på bortagolv, är det nu dags att visa upp oss
på hemmagolv i Baltiskan igen, då Hallands representanter i Handbollsligan, tillika nykomlingarna, HK Varberg, kommer
på besök till Malmö.
HK Varberg, som gör sin första säsong på högsta handbollsnivån, mötte vi den 1 oktober uppe i Varberg och vann med
tre mål, 30-27. Från den matchen minns jag främst att vi hade stora problem med Varbergs nyförvärv, den israeliske!
landslagsmannen Ram Turkenitz, som gjorde nio mål. Förutom målen visade Turkenitz upp fin spelförståelse, och han
är en av spelarna vi måste hålla lite extra koll på. Därutöver handlar naturligtvis mycket om rutinerade Daniel Lindgren,
med förflutet i såväl Drott som IFK Kristianstad, en riktigt bra försvarsspelare men även klart kompetent offensivt. Jag
vill även höja ett varningens finger för nye serbiske vänsterskytten Lazar Petrovic, han har visat goda intentioner, men
är kanske lite ojämn. Varberg har så här långt endast skrapat ihop två poäng, men jag tycker dock att deras spel
stundtals motiverat några fler, och det är absolut ett lag att ta på stort allvar.
Hos HK Malmö är formen god. Räknar vi in även EHF-matcherna mot Selfoss så har vi en svit på tio matcher utan
förlust, varav nio segrar. Den sviten vill vi såklart gärna förlänga med en seger mot hallänningarna. Skadestatusen är i
princip oförändrad, Nisse Pettersson och Johannes Larsson är båda troligen borta minst fram till EM-uppehållet medan
Mattias Kvick kämpar på med sviterna efter sin hjärnskakning. Hans återkomst är nog inte så långt borta men det är
svårt att säga säkert med hjärnskakningar. Viktors Östlunds rehab går bra, och vårt rehabteam följer honom noga dag
för dag. Huruvida det blir något spel mot Varberg eller om han blir kvar på sparbänken, vet vi inte förrän matchdagen.
Matchen är en temamatch för svensk handbolls stora sociala satsning #viställerupp. Och ställer upp det gör vi i HK
Malmö, och vi hoppas att även Du ställer upp. Vi ses alltså på måndag kl. 19:00 i Baltiska Hallen. Tillsammans!!
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