24 maj 2018

5 heta helgtips
Snackisen "5 heta helgtips" ringar in lokala fotbollspärlor – däribland med
spaning mot tidig seriefinal i division 4 mellan IFK Fjärås och IF Leikin.
Torsdag 24/5:
19.00 Vessigebro/Ginsten-BK Astrio, division 3 damer
Kvällens fajt på Ginstavallen äger rum mellan två lag som blandat och gett hittills.
Vessigebro/Ginstens facit lyder tre segrar och tre förluster medan Astrio plockat två segrar,
spelat ett kryss och förlorat vid två tillfällen. Leonita Berisha (5) har svarat för flest baljor hos
Astrio och i hemmalaget har Alma Goiting (4) glittrat som den mest framträdande i
målprotokollet.
19.00 Galgbackens IF-Galtabäcks BK, division 6 norra herrar
Tabelltvåan mot fyran i kvällens heta division 6-möte. Galgbacken har, tillsammans med
serieledarna Kung Karl, gjort flest mål (20) i serien medan Galtabäck släppt in minst (5).
Fredag 25/5:
19.00 Alets IK-Löftadalens IF, division 5 herrar
Tidig seriefinal i division 5. Alets akrobatiska atleter tuffar på som nykomling med sex raka
vinster i bagaget. Tvåan Löftadalen ligger fem poäng bakom och lär göra allt i sin makt för att
bryta hemmalagets lysande trend.
Lördag 26/5:
15.00 IFK Fjärås-IF Leikin, division 4 herrar
Tidig seriefinal i division 4. Fjärås ligger tvåa på 15 poäng medan obesegrade Leikin toppar
tabellen med sina 16 pinnar. Fjärås målglada offensiva trio Elias Dehlryd (9), Kristoffer
Petersson (7) och Adam Noring (6) sticker ut med 22 av lagets totalt 26 mål. Hos Leikin alltid
intressant att följa Alen Hardaga, målbäst hos Halmstadgänget med sex fullträffar hittills på
kontot.
Måndag 28/5:
19.00 Kornhult/Hishult FF-Ullareds IK, division 4 damer
Seriefinal i damfyran mellan suveränerna Kornhult/Hishult och Ullared, båda på 18 poäng
men där Ullared leder på klart bättre målkvot. Hos gästande Ullared är skytteligaledaren
Susanne Blomster (13 mål) onekligen ett offensivt vapen tillsammans med Agnes Juraskovic
(10) och hos Kornhult/Hishult glimrar Johanna Carlsson som bästa målskytt med sju pytsar.
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