Inför SHB match den 4 mars 2012
Bollen är rund och alla streckmatcher är viktiga eller nu gäller det att gripa sista halmstrået,
eller varför inte det berömda nu gäller det att kämpa ända in i kaklet. Klyschorna är många
och ibland stämmer de dessutom ganska överens med verkligheten. På söndag är det väl ett
sådant tillfälle. Skurups handboll har varvat väldigt bra resultat med en del lite sämre framträdande. Eller som coach Lindeberg sa efter senaste bortamatchen. ”Vårt framträdande kan
sammanfattas med ett ord: Skit!!!” Nu möter vi IF Hästö U, som ligger på samma poäng som
Skurup, men har något sämre målskillnad. Ibland är inte tabelläget rättvisande. I senaste
hemmamatchen vann Hästö över serieledarna Kalmar med uddamålet.
Med stor sannolikhet kommer det att bli en kvällsrysare i Skurups Sparbank Arena. Men vi
får väl hoppas att Skurup tar sig samman och vinner ett par av de matcher som nu återstår och
varför inte starta detta segertåg nu på söndag mot just Hästö. Skurup har mer rutin i laget och
kan vi bara reducera våra tekniska misstag, så tror jag Skurup har en bra chans mot Hästö.
Hästö är ett ungt lag och det division 2 lag man spelar med är att betrakta som utvecklingslag
till Hästös elitlag. Det finns en bra ungdomsverksamhet i Blekinge och intresset för handboll
är stort i den sydöstra delen av vårt land. I ett relativt litet område kan man stoltsera med elit
eller näst intill elitlag som Kristianstad, Åhus, Karlskrona, Hästö, Karlshamn. Och lite längre
ner i serierna finns ett par lag till.
Skurup har som sagt varvat fina insatser med resultat som man inte kan vara helt stolt över.
Jag tror att Skurupskillarna inser allvaret och tar sig samman i kvällens drabbning. Nu gäller
att ta vara på varje poäng som vi kan i de resterande matcherna. Blåstället skall vara på. Misstagen skall vara borta, självförtroendet finns, det gröna hjärtat och kämpaglädjen skall lysa
redan under uppvärmningen. Då tror jag att vi kan vandra hem efter matchen och glädjas åt att
Skurup finns på lite säkrare mark i serietabellen.
Välkommen kära publik, sponsorer, funktionärer och gästande lag, IF Hästö U till Skurups
Sparbank Arena. Vi ser fram mot en spännande match.
Lasse Håkansson
Skurups Handboll

