Inför SHB match den 18 mars 2012
Nu börjar det brännas… Sista hemmamatchen. Vi möter duktiga KFUM Kalmar HK. För
Skurup är poängen livsviktiga, för Kalmar kommer man att hamna på kvalplats till division 1
hur det än går i kvällens match. Samtidigt kan ju då Kalmar spela helt avslappnat och utan
nervpress. Tror att Kalmar vill göra ett snyggt avslut och finslipa spelet inför kvalet till division 1. Det kommer att bli en gastkramande match så här på söndagseftermiddagen. Skurup
behöver definitivt ta två poäng ikväll för att överhuvudtaget slippa kvala till division 3. Just
nu parkerar vi på kvalplats, men vi har saken i egna händer och vinst ikväll, kan innebära att
vi stannar kvar i division två, utan att behöva kvala. Det är kul när det är hett och spännande,
men det känns lite onödigt spännande att behöva kriga för att trilla ur serien.
Vi har delvis saken i egna händer, men eftersom bollen är rund och alla streckmatcher är viktiga så gäller det för våra Gröna Hjältar att knyta ihop säcken, ta sig samman och visa oss
fans, visa oss i publiken, visa våra sponsorer att vi vill vara med och kämpa i den absoluta
handbollstoppen i Sverige. Vi har ett lag som klarar detta och tar de sig bara samman, så grejar vi nytt kontrakt – utan kval.
Säsongen har präglats av en ojämnhet som har blivit Skurups signum de senaste säsongerna.
Vi har spelat som ett division 1-lag och slagit lag som ligger i toppen av serien. Men vi varvat
sådana resultat med betydligt sämre bottennapp och fått stryk av juniorlag och i vissa matcher
gjort så många tekniska fel att Coach Lindeberg inte kunnat räkna dem alla. Men Skurup brukar kunna skärpa till sig när det verkligen gäller och med fullt lag på bänken och med ett helhjärtat publikstöd i eftermiddag tror jag att två poäng är fullt möjligt för våra Gröna Hjältar.
Det går inte att bara sätta in skorna och bara kvittera ut poängen, nej hårt och effektivt försvarsspel, bra målvaktsspel, alltid löpvilliga kontrare och ett minimum av tekniska fel – ja då
är vi i hamn. Kalmar är ett bra lag, som definitivt kommer till Skurup för att ge allt.
Välkommen Kära Publik, Sponsorer, funktionärer och KFUM Kalmar HK till Skurups Sparbank Arena och till kvällens match. Vi hoppas att det blir en het tillställning, mellan lagen och
med ännu en Grön segertrofé i bältet, efter 60 minuter, så att detta förhoppningsvis är säsongens sista match för Skurup. Blir det fler matcher, ja då blir det ju i kvalet och i kval kan verkligen allting hända.
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