Inför SHB match den 3 februari 2012
Nu kommer det förmodligen att bli en sån här nagel-bitar-resa, som det vissa år blivit med
Skurups handboll. Vi ligger på kvalplats och det är inte många poäng som skiljer lagen ovanför kval, på kval eller som innebär nedflyttning. Vi kommer att gå en mycket intressant vinter/vår till mötes tillsammans med Skurups Handboll. Känner jag A-laget så kommer det förmodligen inte att avgöras förrän in i det sista, så nu gäller det för killarna att bita ihop, ta på
sig Blåstället kämpa ända in i kaklet.
Generellt sätt över de senaste matcherna så har A-laget gjort väldigt bra ifrån sig och man har
stundom presterat ett spel som känns som om det hör hemma högre upp i serierna. Tyvärr är
det väl så att vissa andra matcher, får man gnugga sig i ögonen, för att förstå hur detta lag kan
spela i division II, när prestationen ligger på juniornivå… Men som sagt de senaste matcherna
har man visat glöd, spelglädje, fokus och tändning för varandra på ett sätt som jag saknade i
början av säsongen. Vi har haft en del otur också, det måste man säga… Det känns som om
bollen studsat stolpe ut under många matcher.
Ikväll kommer mycket starka Åhus på besök i Skurups Sparbank Arena. Åhus Handboll ligger på tredje plats, strax efter Kalmar och YIF reservlag på andra plats. För nån vecka sen
slog Åhus seriefyran Karlshamn med tio bollar, starkt jobbat. Det är lika jämt i toppen som
det är i botten, där vi kämpar för vår överlevnad. Kul med en spännande tabell och kul när
varje match betyder nåt. Men skall det behöva vara så här spännande? Skurups Handboll har
en tuff utmaning att vänta när man tar sig an Åhus Handboll, men vi som följer Skurups
handboll, vet att vi kan slå vilket lag som helst i serien, om vi är taggade, har rätt inställning
och de gånger vi verkligen ger allt. Vinner vi ikväll kommer vi att klättra i serien och förmodligen hamna precis mitt i tabellen, så jämt är det i serien.
Efter Skurups sista förlust med uddamålet borta i lördags, mot Hultsfred, så är det dags att
åter visa publiken, sponsorer och oss fans att man är ett lag som vi kan lita på. Jag tror på två
poäng mot Åhus i kväll. Hoppas att publiken hittar till hallen och hjälper sitt lag genom att
höras under hela matchen.
Välkommen kära publik, sponsorer, funktionärer och gästande lag, Åhus Handboll till Skurups Sparbank Arena. Vi ser fram mot en spännande match.
Lasse Håkansson
Skurups Handboll

