5 heta helgtips

HFF lanserar härmed en ny potentiell fotbollssnackis – ”5 heta helgtips” – där vi inför varje
helgomgång listar fem utvalda matcher som spelas i våra lokalserier runt om i Halland.
Fredag 1/9:
18.00 Halmstads BK-BK Astrio, division 3 damer
Halmstads rivaler i laddad seriefinal, där obesegrade HBK toppar division 3 med sju poängs marginal
gentemot tvåan Astrio. Vårens möte på Söndrums IP 7-2-vanns komfortabelt av HBK. Håll extra koll
på uppgörelsen mellan ettan och tvåan i skytteligan: Zara Jönsson (41 mål) i HBK-dressen och Moa
Karlsson (19) i Astrio-tröjan.
Lördag 2/9:
13.00 Kvibille BK-IFK Fjärås, division 4 herrar
Glödhet seriefinal på idylliska fotbollsoasen Björkevi. Vårens möte i Fjärås slutade 3-1 till Kvibille
efter två mål av Kvibilles specielle målskytt Daniel Gunnarsson, tvåa i fyrans skytteliga på 16
fullträffar. På andra sidan planhalvan står Fjärås striker Adam Noring, särklassig skytteligaledare på
27 mål. Anmärkningsvärt: hela nio av Norings 27 mål inföll under en och samma match, i samband
med 15-0 mot Andersberg för två omgångar sedan. Kvibille anför ligan tre poäng före Fjärås – med
andra ord talar allt för en smattrande lördagsduell.
14.00 Rinia IF-Långås/Morup, division 6 norra herrar
En kvintett lag tampas om andraplatsen i sexan, där Böljan glidit ifrån som suverän serieledare med
elva poängs försprång. Här gäller derbybatalj mellan sexan Rinia (30 poäng) och tvåan Långås/Morup
(33 p), där Rinia lär satsa offensivt i strävan att kliva upp mot högre placeringar. Vårens tillställning på
Ryevi blev intensiv och rafflande, där Långås/Morup lyckades vända 1-2-underläge till 3-2-seger.
15.00 Löftadalens IF-Derome/Åskloster, division 5 herrar
Kittlande toppfajt i norra Halland mellan tabellfyran Löftadalen och tredjeplacerade
Derome/Åskloster. Viktiga poäng står på spel i den övre halvan av Superfemman, som med fem
omgångar kvar ter sig ytterligt spännande och oviss med de fem främsta lagen inom blott tre poängs
avstånd. Derome/Åskloster ångar på via fyra raka skalper – kan segersviten förlängas mot ett
hemmastarkt Löftadalen som vunnit sju av nio på Löftavallen?
Söndag 3/9:
17.00 Våxtorp/Hasko-Stafsinge IF, division 4 damer
Tätstridens trekejsarslag – inklusive Lilla Träslöv (38 poäng), Stafsinge (37) och Våxtorp/Hasko (36) –
ställs på sin spets i damfyran, här i en på förhand högintressant drabbning på Hasslövs IP. Förmår
Våxtorp/Hasko stoppa Stafsinges målspruta Olivia Andersson (29 mål) och månne reprisera vårens 32-vinst på Stafsinge IP?
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