Inför SHB match den 30 oktober 2011
Dagens match!
Så var det dags igen, ny hemmamatch och ett förhoppningsvis mer taggat Skurups Handboll.
Serieupptakten kunde ha varit bättre, det är det nog ingen som kan motsäga. Men nu är läget
som det är och då får vi ta det från detta läge. Jag tror inte det är någon panik, men inledningen har gett mig mer frågetecken än utropstecken. Vi som kollat killarnas träning blir lite förvånade när vi sedan kollar matcherna. Det är väldigt stor skillnad på träningarna och matcherna. På träningen är det högt tempo, bra kombinationer, vilja och engagemang. På matcherna
kommer knappt någon upp till den nivå man presterar på träningarna. Som ledare hoppas man
på motsatt effekt. Bra träningar skall leda till ännu bättre prestationer när det verkligen gäller.
Jag har inte kompetens till att bedöma vad som inte funkar men jag tror att killarna måste börja tro på sig själv lite mer. Killarna har mycket handboll i sig, men det känns som att man
ibland inte vågar tro på det. Tror man inte att man kan prestera – då kan man definitivt inte
göra det heller. Detta är A och O inom idrottspsykologin. En andra gammal sanning är väl att
man skall bygga bakifrån. Det gäller de flesta moderna bollsporter. Ett tufft och säkert försvarsspel är väl grunden till ett snabbt och effektivt anfallsspel. I vår sista match gjorde vi
glädjande nog hela 35 mål framåt, men släppte samtidigt in 40… Så många mål i baken skall
vi inte behöva ta emot. Även om motståndarna kommer från Ystad. Ystadpågarnas två stora
stjärnor var 16 respektive 17 år gamla, så vi kan inte skylla på att de hade lite äldre och tyngre
gubbar mot oss.
Ikväll möter vi Hallbys Utvecklingslag från Jönköping. I seriesammanhang heter de HB 78
Jönköping. Många av Hallbys duktiga och lovande juniorer spelar i klubben tillsammans med
de Hallbyspelare som inte får så mycket tid i A-laget. Laget ligger precis mitt i serietabellen,
där vi hade hoppats att Skurup skulle ligga. Jag tror att våra egna Gröna hjältar kan sätta Jönköping på plats, om man tar sig samman, spelar ett starkt försvarsspel och börjar tro på sig
själv.
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 känner att
man har sina fans med sig.
Välkommen kära publik, sponsorer, funktionärer och gästande lag, HB 78 Jönköping, till Skurups Sparbank Arena. Vi ser fram mot en spännande match.
Lasse Håkansson
Skurups Handboll

