Inför SHB match den 17 februari 2012
Lokalderby och en mycket viktig match för Skurups Handboll. Ikväll möter vi IFK Ystads
farmarlag Ystadpågarna. Laget från Ystad har förstärkts något nu när IFK Ystads A-lag köpt
en del nya spelare efter jul. Detta innebär att Skurup får ett tufft möte på fredagskvällen. De
Gröna hade saken i egna händer i helgen, då man i en fyrapoängsmatch mötte Hallbys juniorer (H78-Jönköping) på bortaplan. Nu lyckades inte Rickard Lindebergs intentioner – utan
den normalt sätt tunga hemresan från Jönköping i bussen blev ännu tyngre. Vi ligger nu på
nedflyttningskvalplats och serien känns väldigt jämn både i toppen och botten.
Det är inte så många matcher kvar för Skurup att spela och jag tror att det inte finns några
lätta matcher kvar, där Skurup bara kan sätta in skorna så har vi bärgat två poäng. Näe, nu
krävs att vi tar på oss blåstället igen och jobbar tillsammans i 60 minuter. Alla lagdelar måste
upp ett snäpp för att vi skall ta poäng mot Ystad. Grovjobbet kommer från hjärtat och viljan
och känslan kommer från magen. Ikväll måste både hjärta och mage fungera ihop. Killarna
kan spela bra handboll, vi kan slå vilket lag som helst i serien och med lite bättre självförtroende så kommer vi att göra betydligt färre individuella misstag och tekniska fel än vi gjort de
senaste matcherna. Skurups Handboll är ett betydligt bättre lag än placeringen visar, så nu
hoppas jag att laget visar detta för sin publik och för IFK Ystad under kvällens lopp.
Jag måste rikta ett tack till Skurups Kommun och Skurups Sparbank för att man valde att satsa lite på att även Skurup skulle få en så fin arena som vi fått. Det känns kul att komma ner till
hallarna på helgerna, alltid är det nån aktivitet i någon hall och det känns som om ungdomar i
Skurup nu fått en anläggning som räcker till för alla de aktiviteter som idrottsföreningarna i
kommunen erbjuder. Innebandyn lockar fortfarande mer publik än handbollen, men jag tror
att det kan bli ett uppsving även för handbollen, som ju spelar på en nivå strax under eliten i
Sverige. Pingisen har också fått ett kraftigt uppsving med bra resultat på hög nivå, både inom
herr- och dambordtennisen och nu senast såg jag att seniorpingis var på gång att segla upp
som en bra idrott för de som kommit upp i åldrarna lite. Kul att man som Skurupsbo kan delta
i de olika idrottsevenemangen oavsett om man är tre eller 80 år…
Nu är det snart dags för avkast mellan Skurups Handboll och Ystadpågarna. Vi ser fram mot
en spännande match och ett härligt och hett lokalderby, där vi Skurupsbor hoppas att våra
Gröna Hjältar drar det längsta strået när matchen är färdigspelad. Hoppas att publiken hjälper
sitt lag genom att höras under hela matchen.
Välkommen kära publik, sponsorer, funktionärer och gästande lag, Ystadpågarna till Skurups
Sparbank Arena. Vi ser fram mot en spännande match.
Lasse Håkansson
Skurups Handboll

