Inför SHB match den 9 december 2011
Nu duggar hemmamatcherna tätt. Det var mindre än en vecka sen vi mötte Vetlanda i Skurups
Sparbank Arena. Grabbarna gjorde en heroisk match mot såväl Hultsfred som Vetlanda och
det känns som om vi nu är på gång på ett väldigt positivt sätt. Försvarsspelet var gediget mot
Vetlanda och alla lagdelar spelade på ett sätt som vi inte sett tidigare under säsongen. Bortalaget hängde bra med i början, men Skurup ville mer. Och för första gången spelade man med
känsla och hjärta i 60 minuter. Det var riktigt kul att se killarnas förvandling från de inledande
matcherna under säsongen.
Nu skall vi kanske inte slå oss till ro och tro att segrarna bara kan håvas in. Näe, nu gäller det
att fortsätta på den inslagna vägen och fortsätta utvecklas mot den bild Rickard och grabbarna
kommit överens om. Vi kan fortfarande kräva att killarna gör färre tekniska fel. Det idag så
viktiga kontringsspelet kan säkert förbättras ett par snäpp. Men vi är definitivt på rätt väg.
Vintern i Skurups Sparbank Arena kan verkligen bli kul för oss i publiken och för killarna i
Skurups Handboll.
Det var också kul att se två nykomlingar presentera sig i den gröna tröjan. Nenad Zekovski,
med sitt ursprung i Bulgarien, kommer helt säkert att betyda mycket för vårt unga lag. Han
visade redan i sin första match att han har stora kvalitéer i såväl försvars – som anfallsspel.
Vår andra nykomling är väl mera att betrakta som nygammal. Hans namn är Daniel Lind och
han har öst in fler än 1200 mål i den Gröna tröjan genom åren. Han är verkligen en av Skurups stora genom tiderna. Varmt välkommen till Skurups Handboll båda två.
Ikväll gäller det för hela laget att behålla det fina spelet från de senaste matcherna, samtidigt
måste vi höja oss ett steg till för att kunna plocka poäng mot lag som Helsingborg, som vi
möter ikväll.
Välkommen kära publik, sponsorer, funktionärer och gästande lag, Helsingborgs HK, till Skurups Sparbank Arena. Vi ser fram mot ännu en spännande match.
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