5 heta helgtips

Snackisen ”5 heta helgtips” snurrar vidare med en kvintett högintressanta bataljer ur den
halländska lokalfotbollens kommande omgång.
Lördag 16/9:
14.00 Hyltebruks IF-IFK Fjärås, division 4 herrar
Bottenkämpande Hyltebruk mobiliserar krafterna inför hemmamatch mot serieledande Fjärås.
Senast 4-1-besegrades Getinge på bortaplan, vilket medför förnyad optimism i de nedre regionerna.
Fjärås tuggar på i imponerande stil, men har press på sig att fortsätta prestera med tanke på att såväl
Astrio som Kvibille jagar två poäng bakom.
14.00 Lidhults GoIF-Alets IK, division 6 södra
Vibrerande toppduell i Supersexan. Alet – laget med sex insläppta på 19 matcher – toppar ligan och
vid vinst på Lomövallen pekar det mesta mot serieseger. Lidhult är dock giftiga framåt – med 60 mål
näst flest i serien efter Alet (64) – och lär sporras av att man vid full pott har en pinne upp till Alet.
14.00 Kung Karl Bollklubb-Rinia IF, division 6 norra
Kampen om andraplatsen – bakom redan klara seriesegrarna Böljan – har utvecklats till ett veritabelt
getingbo med fem lag inom två poängs avstånd. Två av dessa lag är Kung Karl och Rinia och med
tanke på tabelläget och matchens dignitet kan spänning med all säkerhet utlovas på Torsvalla IP.
15.00 Lilla Träslövs FF-Stafsinge IF, division 4 damer
Seriefinal med nerv, där förstaplatsen fortfarande ligger vidöppen då Stafsinge har en match till
godo. Men för serieseger krävs SIF-vinst mot Lilla Träslöv – ett hemmalag som verkligen ångat på
med 47 poäng och 91-14 i målkvot. Vårens möte i Stafsinge slutade 2-1 till Lilla Träslöv.
Söndag 17/9:
15.00 Derome/Åskloster-Bua IF, division 5 herrar
Fyran mot trean i rungande toppfajt i norra Halland. Båda lagen ligger på samma poäng och aspirerar
om uppflyttningsplatserna. Junimötet i Bua mynnade ut i delad pott, 1-1, och en tät och tuff
holmgång är sannolikt att emotse även här.
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