Inför SHB match den 14 oktober 2011
Dagens match!
Himmamatch igen. Inledningen på årets handbollssäsong för Skurups Handboll har väl inte
varit så lyckosam som en del av oss hoppats på. I förra matchen, borta mot Hästö gick det lite
bättre och Skurup kunde rädda en pinne i alla fall. Nu har Skurup mött både Kalmar och
Karlshamn, som båda aspirerar på att hamna högt i tabellen, så det är inga lätta matcher vi
haft. Ikväll gäller det ett lokalderby av allra tuffaste slag, vi möter nämligen Di Vide, från
Ystad. Di Vide mönstrar alltid bästa laget och många gånger finns det även allsvenska stjärnor
med i laguppställningen. Dessa matcher blir riktigt tuffa för normala division-2 lag, som inte
har nån möjlighet att förstärka som ett farmarlag kan.
Skurup tog sig samman i förra matchen och spelade ett disciplinerat försvarsspel. Jag tror att
Rickard Lindeberg också önskar att Skurup satsar bakifrån med ett stabilt försvarsspel. Med
starkt försvarsspel och vassa kontringar så är vi absolut att räkna med i årets serie. Tyckte
man i förra matchen kunde märka att vi inte är tillräckligt samspelta. Men det kommer nog.
Hoppas det kommer ikväll mot Di Vide. Killarna har mycket handboll i sig, så med ett stärkt
självförtroende och ett mer samspelt lag, är jag övertygad om att vi kommer att överraska
många lag i årets serie.
Jag sa i förra numret att här kommer swinging Skurup, eller svängiga Skurup. Nu känns det
som om vi sett tillräckligt mycket svängningar åt det nedåtgående hållet, nu vill vi i publiken
se lite svängningar åt det mer positiva hållet. Och sker detta mot Di Vide, då står Skurup som
segrare vid nio-tiden i kväll…
En uppmaning till publiken; Hjälp våra killar på planen, gör er hörda, klappa händer, stöd
vårat gäng… Killarna behöver allt stöd de kan få och det betyder jättemycket om man känner
att man har sina fans med sig.
Välkommen kära publik, sponsorer, funktionärer och gästande lag, Di Vide, till Skurups
Sparbank Arena och vi ser fram mot en spännande match.
Lasse Håkansson
Skurups Handboll

