27 september 2018

5 heta helgtips
Högintressanta höstmatcher hägrar, däribland Astrio-Kållered i herrtrean och
Laholm-HBK i damtvåan.
Lördag 29/9:
14.00 BK Astrio-Kållered SK, division 3 sydvästra Götaland herrar
Ett Astrio i medvind – tre storsegrar och ett kryss de på fyra senaste omgångarna – parkerar
nu på kvalplats och lär satsa allt i jakten på förnyad division 3-status. Hallandskollegan
Laholm, en poäng före Astrio precis ovanför kvalstrecket, ställs på lördagen mot Lerkil (b) kl.
16.
14.00 Torup/Rydö FF-Sperlingsholms IF, division 6 södra herrar
Torup/Rydö spelar för division 6-existensen i en tät bottenstrid medan tabelltvåan
Sperlingsholm – obesegrade under hösten – just nu ligger på kvalplats, jämsides med
Simlångsdalen men tabellmässigt före tack vare fler gjorda mål. Viktiga poäng på spel på
Torulund.
15.00 Laholms FK-Halmstads BK, division 2 sydvästra Götaland damer
HBK-möjlighet, må än vara till synes marginell, att norpa förstaplatsen från Hittarp, som dock
leder med tre poängs favör och som dessutom har avsevärt bättre målskillnad med två
omgångar kvar att spela. Derby mellan LFK och HBK svänger – när lagen möttes på
nationaldagen vann LFK med 4-3 efter avgörande mål i slutskedet från Malin Schibli.
Söndag 30/9:
14.00 Väröbacka GIF-Träslövsläge IF, division 5 herrar
Toppen mot botten, där Väröbacka strider för att gå upp i fyran och Träslövsläge slåss för att
kvittera ut en ny division 5-biljett. Nationaldagsmötet på Ankarvallen blev lika målglatt som
dramatiskt – 3-3 – efter fyra mål (två från vardera lag) under sista tjugo minuterna.
17.30 Norrby IF-Halmstads BK, Superettan
HBK har, efter 2-1-segrar mot Gais och Landskrona, chansen att sätta press på AFC
Eskilstuna, vilka på måndagskvällen bortamöter Värnamo. Just nu två poäng upp till AFC på
den allsvenska kvalplatsen, så räkna med ett laddat HBK som på söndagsaftonen äntrar Borås
Arena.
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