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IFK Skövde har som bekant en ny tränare i Henrik Signell – allmänt kallad
Sigge – och vi vill förstås veta hur den så välmeriterade tränaren trivs i sin
nya miljö.
- Det har nu gått ett antal månader med dig som huvudansvarig för IFK
Skövdes HK:s elitlag. Om vi först bortser från det sportsliga, hur tycker
du att du kommit in i din nya klubb?
- Först och främst trivs jag väldigt bra med alla människor i klubben. En bra
organisation med kompetenta människor, fina värderingar och en bra och
öppen kommunikation som gör att jag känner mig trygg och välkommen.
- Är det något som överraskat dig positivt eller negativt?
- Kanske inte överraskat, men jag tycker killarna är fantastiska att ha att göra
med. En väldigt fin grupp där alla inkluderas och där man beter sig
respektfullt och fint mot varandra.
Det är som alltid olika människotyper med olika egenskaper i en grupp, men
det är också en styrka som killarna är bra på att ta tillvara.
-Vi måste förstås prata om det sportsliga också. Idel segrar i
försäsongsmatcherna och tre raka ligavinster. Nu har du dock fått
känna på hur det är att förlora med IFK Skövde också (Ystads IF i
senaste omgången). En kort summering så här långt.
- Totalt sett är jag nöjd med vad vi har presterat så här långt. Vi har haft en
hög högstanivå, men också en hög lägstanivå hittills.
Det kommer att bli många tuffa matcher under säsongen, fler skador och
sjukdomar och andra oförutsedda händelser under matcherna. Men med den
breda trupp vi har är vi mindre sårbara än många andra lag.
Vi har höga mål och krav på varandra. Det är viktigt att vi inte svävar iväg
utan är i nuet och gör allt vi kan för att för varje dag utvecklas ytterligare,
både som individ och som lag.

-Finns det ändå något positivt att ta med sig när den för IFK fantastiskt
långa sviten av matcher utan förlust bröts?
-Det finns det i allra högsta grad. Vi gör fortsatt många bra saker även i den
matchen, men jag tror att den förlusten kommer göra att vi jobbar ännu
hårdare för det är en så fruktansvärt tråkig känsla att förlora.
-Du kommer ju från förbundskapten för svenska damlandslaget och det
är ett tag sedan du var aktiv på herrsidan. Vad säger du så här långt om
kvaliteten på Handbollsligan?
- Den har helt klart höjt sig sedan jag var med Sävehofs herrar. Spelarna kan
väldigt mycket, både tekniskt och taktiskt. Det finns många lag som kanske
inte tippas så högt och har det bästa spelarmaterialet, men som ändå är bra
på andra saker som gör dom svårslagna.
-Expert- och tränartipsen inför serien var ju ganska lika beträffande
vilka lag som skulle tampas i toppen och botten. Tror du efter fyra
omgångar ungefär likadant när det gäller kamperna om de högsta
placeringarna och medaljerna?
- Ja, jag tror inte de är fel ute, men jag tycker det finns några lag som kan
vara med och utmana, både i toppen och i botten.

