Inför SHB match den 2 oktober 2011
Dagens match!
Seriepremiär på hemmaplan… Va skönt att handbollssäsongen i Skurup kommer igång – för
oss i publiken, i alla fall. Pågarna har ju tränat för fullt hela sommaren och har bara gjort ett
kortare uppehåll för semester, då träningen sköttes individuellt. Jag tror att Skurupspubliken
denna säsong får vara med om en hel del roliga eftermiddagar och kvällar i Skurups Sparbank
Arena. Säsongen ser intressant ut för vårt A-lag, som vi hoppas kommer att ligga bland
topplagen i årets serie. Vår nye tränare Rikard Lindeberg, är en försiktig general och han menar att realistiskt bör vi sikta mot den övre halvan, denna säsong, för att bli ännu bättre till
nästa.
I eftermiddag tar vi emot Karlshamns HF. Vi hälsar alla Blekingebor varmt välkomna till
Skurups Sparbank Arena. Blekinge, som tidigare bara hade en klubb i de övre serierna, nämligen Karlskrona har vuxit rejält som handbollslandskap. Nu finns Hästö, Karlshamn, Karlskrona, Flottan, Mörrum och Ronneby. Det vimlar av handbollsklubbar i detta hörn av Sverige.
Det är alltid kul när sporter sprids och intresset växer.
Första matchen i årets serie spelades förra helgen. SHB spelade i Kalmar och vi fick oss en
riktig lektion av KFUM Kalmar HK, som med stor sannolikhet kommer att tillhöra toppskiktet. Jag hade nog trott att Skurups skulle vara närmre i protokollet än man var. Nog om denna
match, nu tar vi nya tag eftermiddag.
Det är väl helt klart att Skurups Handboll kommer att behöva lite tid att spela ihop ett delvis
nytt lag. Men truppen ser spännande ut, med många unga lovande killar, som de allra flesta är
bördiga från Skurup med omnejd. Rikard kommer att skörda många framgångar med laget –
samtidigt som vi kommer att – som vanligt – göra en del djupdykningar. Så har Skurups spelat så länge jag följt klubben i alla fall. Med rätta kan man kalla klubbens A-lag för ”svängigt”. I år hoppas vi däremot att svängigt får ny betydelse. Med ny satsande styrelse och nytt
uppsving på barn- och ungdomssidan, så tror jag vi kommer att glädjas åt såväl herrar, damer
och ungdomar i hallen den kommande säsongen. Här kommer swinging Skurup.
Nu är det väl upp till oss i publiken om vi håller måttet. Kommer vi att komma på matcherna
och heja fram våra gröna hjältar? Samtliga spelare i såväl ungdomslag som seniorlag spelar
betydligt bättre och ger mer på matcherna när det är hög stämning i hallen. Så jag vill rikta ett
extra välkommen till publiken och hoppas vi blir allt fler som kommer för att se på bra handboll i vår fina arena, ju längre säsongen lider. Detta gäller såväl på U-, dam och herrmatcher.
Välkommen kära publik, sponsorer, funktionärer och gästande lag Karlshamns HF till Skurups Sparbank Arena och vi ser fram mot en spännande match.
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