Inför SHB match den 20 januari 2012
Så var det dags för första hemmamatchen efter juluppehållet. Vi har redan spelat två matcher
– men på bortaplan. En i Helsingborg, där grabbarna gjorde som man måste i handboll. Man
tog sig samman, spelade för varandra och gav allt… Det visade sig att det gav resultat. Man
slog Helsingborg ganska övertygande och på bortaplan, där Helsingborg brukar vara storfavoriter. Sämre gick det för killarna när vi mötte Vetlanda förra helgen. Efter en lång bussresa,
fick man inte till det spel som krävdes för att greja en seger till. Det är så pass jämt i årets
serie att om man inte går för 100 %, då är förlusten ett faktum. Det har även årets topplag fått
erfara i serien.
Skurup har annars gjort väldigt väl ifrån sig efter en lite tvekande säsongsstart. När man fick
in lite stabilitet och erfarenhet i laget känns det som om hela laget fått ett självförtroende som
gör att vi kan se fram emot många segrar här i vår. Men som sagt, det hela bygger på en 100
% inställning, en vinnarattityd och ett grönt hjärta, där man ger allt för varandra och laget.
Samma anda som varit signum för Skurups handboll genom åren.
Ikväll möter vi Växjö HF, som är ett bra lag. Man parkerar på platsen strax under Skurup i
tabellen, men förlorade mot de bägge topplagen Kalmar och Karlshamn med uddamålet i
bägge matcherna nu i januari. Så Växjö är verkligen inte en munsbit för Skurup. Jag tror att
Skurups handboll måste spela på sin absoluta toppnivå, med förhoppningsvis en hel trupp.
Sist mot Vetlanda var det en del sjukdomar i truppen, men till fredagens match tror jag Skurup kommer med en bredare trupp.
Det är dags för en ny två-poängare mot Växjö, för att vi skall slippa slåss kring de nedre
strecken i tabellen. 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. Hoppas att publiken hittar
till hallen och hjälper sitt lag genom att höras under hela matchen, inte bara de sista sekunderna.
Välkommen kära publik, sponsorer, funktionärer och gästande lag, Växjö HF, till Skurups
Sparbank Arena. Vi ser fram mot en spännande match.
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Skurups Handboll

