7 september 2017

5 heta helgtips
Fotbollssnackisen "5 heta helgtips" tuffar på med fem utvalda matcher som spelas i
våra lokalserier runt om i Halland.
Fredag 8/9:
18.00 Alets IK-Simlångsdalens IF, division 6 södra herrar
Ettan mot fyran i Supersexan – men inte mer än fyra poäng skiljer Alet och Simlångsdalen
inför fredagens begivenhet på Alevallen. Serieledande Alets monsterdefensiv med sex
insläppta på 18 matcher imponerar storligen; dock kom årets enda förlust i våras borta mot
just Simlångsdalen (0-1). Simlångsdalen vädrar morgonluft efter 2-1-triumf senast över
Lidhult i lokalderbyt – kan SIF fortsätta ösa på och rentav skrämma på allvar om seriesegern?
19.00 IF Böljan-GoIF Ginsten, division 6 norra herrar
Ska skumpan stänka över Falkenbergs IP på fredagskvällen? Böljan rustar nämligen för
uppflyttningsfest – vid vinst mot Ginsten säkrar man, redan i den 19:e omgången, seriesegern.
45 poäng och 56-12 i målskillnad inger respekt, men varning lär utfärdas för Ginstens
rutinerade målspottare Mats Brorsson – med 24 fullträffar ohotad skytteligaledare med nio
mål fler än tvåan, Kung Karls Jonas Reinholdsson (15 baljor).
Lördag 9/9:
11.00 Trönninge IF-Laholms FK, division 2 sydvästra Götaland damer
Häftig derbyduell i damtvåan. Trönninge (10) och Tuvasvallen intas av ett Laholm (5) på
stark frammarsch med en förlust på de sju senaste matcherna. LFK får betraktas som favorit
och vill förstås upprepa vårens 4-1-vinst på Glänninge Park.
14.00 Bua IF-Löftadalens IF, division 5 herrar
Bua och Löftadalen ingår i toppkvintetten inom fem poängs avstånd – snacka om viktiga
poäng i potten på Västkustvallen. Bua har seriens i särklass bästa målskillnad och är dessutom
obesegrade på hemmaplan. Räkna med tuff lördagsunderhållning i norra Halland…
16.00 BK Astrio-Tölö IF, division 4 herrar
Halmia-förstärkta Astrio växlar upp – fem trepoängare och ett kryss på de sex senaste – och är
nu bara två poäng bakom toppduon Fjärås och Kvibille. Gulsvart strävar mot nya framgångar,
men bör akta sig för kompetenta femman Tölö, som 2-1-vann vårens uppgörelse på
Hamravallen.

