27 februari 2018

5 heta helgtips
Succéronden ”5 heta helgtips” träder åter in i leken och belyser den halländska
seniorfotbollen. Tävlingssäsongen 2018 inleds på allvar under den kommande helgen
och därigenom presenteras en kvintett högintressanta DM-matcher.
Fredag 2/3:
19.00 Laholms FK-BK Astrio (herrar, grupp 15)
Seriekollegor i division 3 sydvästra Götaland duellerar i presumtiv holmgång i cupen. Astrio
har redan spelat en DM-match – förkrossande 10-2 över Halmia Academy – och lär säkert
vilja markera revir gentemot division 3-konkurrenten. LFK har under försäsongen matchats
mot tufft division 2-motstånd, bland annat via 1-1 mot Vinberg.
Lördag 3/3:
10.00 Trönninge IF-Laholms FK (damer, grupp 4)
Serieantagonisterna i division 2 sydvästra Götaland möts här i kittlande uppgörelse. LFK tog
19 poäng fler än TIF i fjolårets seriespel och får sannolikt gälla som favorit, men ny tävling
och nya förutsättningar råder med inbyggd rivalitet lagen emellan.
11.30 Unnaryds GoIF-Genevad/Veinge IF (herrar, grupp 14)
Nysatsande Unnaryd – med målsättningen att nå division 5 inom två år – ställs mot division
4-uppflyttade Genevad/Veinge. Onekligen en tuff nöt att knäcka för division 7-laget Unnaryd,
som förstärkt anfallsbesättningen med Nehat Bregaj och Alexander Antonsson. Starka
Genevad/Veinge upplever medvind efter avancemanget till fyran och har dessutom breddat
truppen med sju nya spelare.
14.00 Lilla Träslövs FF-Kungsbacka DFF (damer, grupp 3)
Kungsbacka DFF, med två femteplaceringar i följd i Elitettan, måste givetvis betraktas som
storfavoriter. Truppen har förändrats radikalt inför 2018, med 14 nyförvärv och uppemot tio
tappade spelare. Lilla Träslöv lär spritta av entusiasm efter 2017 års serieseger i division 4;
här väntar sannerligen en saftig utmaning för division 3-gänget.
14.15 Glommens IF-Derome/Åskloster (herrar, grupp 9)
Lovande takter hos division 6-gänget Glommen på försäsongen, med tre raka utan förlust i
träningsspelet (1-1 mot Harplinge, 2-0 över Böljan och 3-2 mot Bänared). Motståndet på
Falkenbergs IP:s konstgräs utgörs av Derome/Åskloster, stabilt topplag inklusive tabellfyra i
fjolårets division 5.
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