Inför SHB match den 4 december 2011
Himmamatch mot ännu ett Smålandslag. Det gick ju bra senast mot Hultsfred, så vi kan väl
hoppas på två nya poäng mot nästa Smålandslag. Ikväll ställs vi mot Vetlanda, som visat på
stundtals bra spel men som inte haft den rutin som krävs för att man skall hamna på övre halvan av division 2. Jag tyckte Skurup i förra hemmamatchen mot Hultsfred spelade som vi
hoppats på under hela hösten. Försvaret höll tätt och spelade för varandra. Grönstället eller
rättare sagt Blåstället var på i 60 minuter, även om det blev tungt efter 45 minuter… Men det
redde ut sig.
Matchen mot Växjö i helgen på bortaplan innebar att vi åter gjorde en godkänd insats, även
om vi inte klarade att hålla ihop matchen. Vi var nära och hade killarna haft bättre självförtroende och spelat med blodsmak i munnen så hade vi kanske klarat minst en poäng mot Växjö.
Skurup måste komma tillbaka till ett spel där man helhjärtat offrar sig för laget, där man ger
allt i varje situation. Det finns inga lätta matcher, varken i 1;an eller 2;an. Det gäller hela tiden
att köra ända in i kaklet. Skurups Handboll har genom åren haft det som ett genomgående
tema att alltid ge 100 % - för klubben och lagkamraterna
I förra matchprogrammet skrev jag ner laget – och kan nu efteråt konstatera att det kanske var
bra för laget. Vi tog ju vår första tvåpoängare efter den sågningen. Jag är stolt att killarna tog
sig samman och rodde det hela i hamn, trots att motståndarlaget aldrig gav sig utan hängde i
hela matchen. Starkt gjort av killarna och jag tror att om vi haft samma känsla mot Växjö,
hade vi klarat att ta med oss minst en pinne, efter den matchen.
Nu är det upp till bevis igen. Matchen mot Vetlanda innebär ytterligare en fyra-poängsmatch.
Min bedömning är att killarna skall kunna ta ytterligare två poäng i kväll. Vetlanda är ett bra
lag, har en del killar som definitivt håller division 2 klass, men Skurup har högre ambitioner
och då måste vi plocka poäng mot lag som Vetlanda.
Ikväll vill jag att alla i publiken visar att vi vill se två nya poäng hamna i Skurup. Publikstödet
betyder mycket och jag hoppas alla kan hjälpa laget i sextio minuter – inte bara de sista fem
minuterna…
Välkommen kära publik, sponsorer, funktionärer och gästande lag, Vetlanda HF, till Skurups
Sparbank Arena. Vi ser fram mot en spännande match.
Lasse Håkansson
Skurups Handboll

