19 april 2018

5 heta helgtips
"5 heta helgtips" fortskrider med fem utvalda matcher ur lokalfotbollens andra
omgång.
Fredag 20/4:
18.30 Torup/Rydö FF-Hyltebruks IF, division 3 damer
Torup/Rydö åkte på en rejäl snyting i seriestarten i och med 0-7 mot ett spelskickligt
Stafsinge. Hyltebruk låg under med 0-1 borta mot Vinberg, men mobiliserade
premiärkrafterna och exploderade sista halvtimmen via fyra mål där segern således skrevs till
4-1 (Sandra Kripe, Emma Wilhelmsson, Ally Palmqvist och Sally Snygg målade). Derby med
stort D på Torulund.
18.45 Alets IK-IF Centern, division 5 herrar
Laddat cityderby på Alevallen i Halmstad. Nykomlingen Alet – suveräna seriesegrare i
fjolårets division 6 södra – knep full pott i premiären borta mot Böljan (2-0) medan Centern
erfor en tung start med 0-3-förlust hemma mot Derome/Åskloster.
18.45 Lilla Tjärby IK-Laholms FK Akademi, division 6 södra herrar
Laholmsderby i sexan. Lilla Tjärby 0-1-föll i premiären mot Skottorp och lär bubbla av
revanschlusta inför mötet med Laholms FK Akademi, som rivstartade med 5-3-seger mot
Trönninge. LTIK lär ha anledning att hålla koll på Noah Törnkvist, femmålsskytt mot
Trönninge.
Lördag 21/4:
14.00 Kvibille BK-Getinge IF, division 4 herrar
Fjolårets toppgäng Kvibille – som 2018 leds av Ylber Bela (tidigare tränare i Rinia IF,
Oskarströms IS och Andersbergs IK) – begår hemmapremiär på Björkevi med en lovande 3-1seger mot Norvalla i bagaget. Här vankas prestigederby mot Getinge, som 1-4-föll i premiären
mot Leikin. Fjolårets möten lagen emellan utvecklades till Hitchcock-thrillers med dubbla 32-segrar till Kvibille.
Söndag 22/4:
17.00 IF Norvalla-Tölö IF, division 3 damer
Drabbning i Hallands norra delar, tillika Norvallas seriepremiär. Tölö, tabellfemma ifjol,
inledde med en skön 1-0-seger mot Vessigebro/Ginsten efter mål av Elina Lambro och strävar
säkert efter att plocka poäng mot ett Norvalla som placerade sig som sjua 2017. Fjolårets
batalj på Norvalla IP slutade 2-1 till Tölö, så en jämn kamp är sannolikt att förutse.
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