Är vi igång, Herrlaget?
Kritiker som i dagsläget hävdar att ELTK:s herrlag är på dekis målar upp en skev bild av
verkligheten. I söndags lyckades grabbarna nämligen besegra Oskarshamn på bortaplan
utan en enda förlust och vid sidan av vardagliga höstmotgångar kunde en solstråle i
världsklass skönjas längs vägarna mellan Småland och Enskede. A-laget är i slag.
Nederlaget mot Hellas i seriepremiären, som slutade 3-1 i baken, fick inte vår trupp att
deppa ihop och gräva ner sig; istället kom en dundrande nytändning vilken sänkte ett laddat
Oskarshamn.
På plats från ELTK fanns Björne Holmgren, Michael Appelgren och William Ekelöf som
omedelbart vid ankomsten, efter fyra timmars lång bilresa, blev tvungna att starta sina
matcher. ”Är vi igång? Ge järnet från start och upp med huvudet!”, kom att vara den
uttalade parollen.
Björne Holmgren bjöds på ett tämligen ungt motstånd som inte alls blev en enkel uppgift.
Men med en revolverserve och med en reslighet som en havsklippa vid nätet plockade
hurtigt hamrande Holmgren hem segern i två raka set. ”Så ja!”, vrålade han inspirerat när
han på matchbollen dräpte in en rykande passering. Näven höll sig knuten ett bra tag.
Michael ”Väggen” Appelgren uppvaktades av en forehandslugger som sällan tvekade att
drämma till med sin slägga, ett slag som bet ordentligt på filten: underlaget som Appelgren
inte var helt bekväm med. Trots detta faktum vägrade han sluta röra på fötterna nere vid
hörnorna. De dansanta tassarna, den rungande explosiviteten och det bergstarka psyket gav
honom till sist vinsten efter två transpirerande set där båda gick till nagelbitande tiebreaks.
William Ekelöf ångade snabbt framåt och lirade gammalt hederligt touchspel i kombination
med starka förstaservar. De skurna grundslagen slickade filten och bollarna dog i samband
med att de träffade mattan. Med denna strategi nollade han sin motståndare! Ekelöf är efter
de inledande mötena för säsongen obesegrad i singelspelandet.
I dubbeln vann Holmgren/Appelgren en ganska komfortabel match där den tidigare tryckte
ner volleystötar likt en klyvande skarprättare medan den senare stod för köttmenyn från
baslinjen.
4-0 till ELTK:s A-lag var en viktig vinst och är något att bära med sig till nästa fight. Så ja!
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