12 april 2018

5 heta helgtips
Kulan i luften! Äntligen dags för kittlande seriepremiär i den halländska lokalfotbollen,
kryddat med fullskalig derbyspecial – från Kvibille-Laholm i damtvåan till KnäredYsby i herrsjuan.
Fredag 13/4:
18.30 Kvibille BK-Laholms FK, division 2 sydvästra Götaland damer
Division 2-fotbollen rivstartar med halländskt derby på Björkevi. Kvibille blev tabellsjua ifjol
och nye KBK-tränaren Oscar Andreasson förfogar över en ung och hungrig spelartrupp.
Laholm lär andas toppambitioner efter fjolårets fjärdeplacering och 2016 års slutposition som
tabelltrea. LFK har dessutom fått in ytterligare offensiv kraft och kvalité i nyförvärven Malin
Schibli och Ida Axeldal, båda från division 2-kollegan Stattena.
Lördag 14/4:
14.00 Långås/Morup-Glommens IF, division 6 norra herrar
Division 6-derby med laddning. Efter två raka tredjeplaceringar siktar Långås/Morup på ny
toppstrid med ambition om uppflyttning. Formen ser onekligen god ut inför seriestarten;
senast 3-2-besegrades Väröbacka i DM, vilket innebär åttondelsfinal härnäst mot
Derome/Åskloster. Glommen har på senare år kamperat i seriens nedre regioner, men bra
resultat på försäsongen framkallar viss optimism och Patrik Bergströms mannar kommer väl
rustade till premiären.
Söndag 15/4:
14.00 Knäreds IK-Ysby BK, division 7 södra herrar
Lokaldust mellan antagonister från södra Halland. Ysby plockade 32 poäng fler än Knäred
ifjol – och frågan är om fjolårets avsevärda poängglapp mellan Laholmskonkurrenterna
kommer avspeglas vid årets premiär? Fjolårets möten slutade 4-0 respektive 3-2 till Ysby,
som bär favoritskapet i premiären som spelas i småländska Markaryd.
15.00 Åsa IF-Kungsbacka IF, division 4 herrar
Tolv poäng i fjolårets division 3, oundviklig nedflyttning följde och Kungsbacka gör nu en
nystart i division 4. 0-3 mot division 7-hörande Unnaryd betydde respass ur DM, men vid
genrepet uppenbarades kvalitéer och 6-1 mot Halmia Academy (division 5) var definitivt ett
positivt besked. Åsa kvalade om en plats till division 3 i höstas, bygger vidare på en
vägvinnande mix av duktiga hemvändare och yngre talangfulla förmågor och lär aspirera om
en ny plats i absoluta toppskiktet.
17.00 Våxtorp/Hasko-WRY, division 4 damer
Lokalmöte inklusive åtråvärda premiärpoäng att kriga om under sena söndagseftermiddagen.
Våxtorp/Hasko blev tabellfyra i fjolårets division 4-serie och knep 20 poäng fler än WRY,
vilka parkerade på plats 8 med 22 pinnar. Räkna med dueller och satsningar i derbyt, där
WRY har revansch att utkräva efter fjolårets nederlag: 1-5 borta och 1-2 hemma.
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