Inför SHB match den 18 november 2011
Årets upplaga av Skurups Handboll, Herrar A-laget, har inte inlett säsongen på det sättet som
de flesta av oss hoppats på. Vi var väl många som innan säsongen kände att det här kunde bli
ett intressant handbollsår. Kanske vi inte hade bågen spänd för serieseger, men att vi skulle
ligga i mitten av serien var nog en inte alltför optimistisk förhoppning. Nu är det inte så och
jag tycker nog att det finns en del topplag, som årets upplaga av Skurups Handboll inte rår på.
Ystad IFs reservlag, Kalmar, Åhus och Karlshamn är lag som nog håller t o m för division 1,
men resterande lag skall Skurup inte behöva kapitulera för så lätt som man gjort.
På pappret tycker jag det ser bra ut, likaså på träningarna. Rickard Lindeberg håller med, så
långt. Men sen är det nåt som gör att poängen uteblir. Framför allt kan jag se fyra förklaringar
till att vi inte håller måttet.
1) Självförtroendet hos killarna är för dåligt. Man är en mycket duktigare handbollsspelare än man tror sig vara. Det finns mycket handboll i grabbarna, men man får inte ut det
på matcherna. Det är inte många som tror på sig själv. I all idrott handlar den mentala
biten ofta om att vara vinnare eller att endast vara en i mängden. I Skurups fall är vi
idag inte ens en i mängden.
2) Vi orkar inte stå upp i division 2 tempo i sextio minuter. Grundträningen har ju avslutats för länge sen, så detta kan kanske inte åtgärdas i dagsläget, men julmaten kanske
får bytas ut mot hårdträning om vi inte skall förbli hjälplöst sist i tabellen.
3) Det slarvas på tok för mycket. Givna lägen där vi normalt sätter nio av tio bollar i mål,
har förbytts i ett osäkert skjutande med massor av tekniska fel.
4) Det jävlar anamma som måste finas hos ett vinnande lag, saknas till stor del. Glöden,
hjärtat, kämpaviljan, tre ord som normalt funnits i Skurups Handbolls A-lag genom
åren. Dessa ord tycks årets upplaga inte riktigt känna till. Naturligtvis kan man säga att
allt handlar om det jag sa tidigare i texten, avsaknaden av självförtroende.
Vi kan inte skylla på att vi inte är samspelta eller vi inte känner varandra tillräckligt väl. Alla
lag står varje säsong inför samma dilemma och då de flesta lagen klarar av denna situation,
borde även Skurups Handboll klara det, åtminstone nu när vi är en bra bit in i säsongen.
Min krönika denna gång är menat som tändvätska till A-laget. Jag har aldrig skällt ut laget
under mina år som krönikör tidigare, så nu hoppas jag att killarna på fredag kväll är så uppretade och att man har tagit på sig Blåstället och är beredda att jobba ihjäl sig. Alla skall efter 15
minuter känna blodsmak i munnen och på bänken skall man stötta de som är på plan, så det
hörs ända in i Mackleanhallen… Nu gäller det att ALLA tar i och lyfter sig till den nivå man
har inom sig och att man visar att man har ett äkta och stort Grönt hjärta.
Hultsfred ligger strax före Skurup och har haft det lite motigt denna säsong, men kvällens
bortalag skall definitivt inte räknas bort innan matchen är spelad. En uppmaning till publiken;
Hjälp våra killar på planen, gör er hörda, klappa händer, stöd vårat gäng… För killarna betyder det jättemycket om känner att man har sina fans med sig.
Välkommen kära publik, sponsorer, funktionärer och gästande lag, Hultsfred, till Skurups
Sparbank Arena. Vi ser fram mot en spännande match.
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