11 oktober 2018

5 heta helgtips
Högintressant kvalspel väntar, vilket dominerar listan över helgens heta matcher.
Lördag 13/10:
12.00 KF Velebit-BK Astrio, kval till division 3 (grupp 11)
Astrio avser mobilisera nya krafter efter 1-4-förlusten i division 3-epilogen mot Snöstorp
Nyhem och åker upp till Göteborg för att träda in i kvalets hetluft. KF Velebit står på
inledningsprogrammet i grupp 11, där även Åsa och Åstorp ingår och där endast
gruppvinnaren kniper en division 3-biljett gällande säsongen 2019.
13.00 Stafsinge IF-IF Limhamn Bunkeflo, kval till division 2
Stafsinge säkrade kvalplatsen med tre omgångar kvar av division 3 och rustar nu för
dubbelmöte med skånska Limhamn Bunkeflo. En historisk plats i division 2 ligger i potten då
Stafsinge IF aldrig har befunnit sig högre upp i seriepyramiden. För att detta skall bli
verklighet krävs dock inte enbart totalseger mot Limhamn Bunkeflo, utan därtill vinst i en
eventuell kvalomgång mot kommande sluttabelltolvan från division 2 västra Götaland.
13.30 Vinbergs IF-IS Halmia, division 2 västra Götaland herrar
Halmias hysteriska höstform – fem raka triumfer med smått svindlande 21-2 i målskillnad –
innebär en poäng bakom kvalplatsen uppåt som innehas av IFK Malmö. Två omgångar
återstår och här stundar laddat derby på Vinåvallen mot tabellåttan Vinberg. ISH 2-0-vann
mötet på Örjans vall den 21 juni.
Söndag 14/10:
13.00 Sperlingsholms IF-Rinia IF, kval till division 5
Tabelltvåorna från division 6 södra respektive norra duellerar i ett dubbelmöte. Sperlingsholm
imponerar genom sin obesegrade svit med tio raka utan förlust i seriespelet och inte en
poängnolla i kolumnen sedan den 14 juni (0-1 mot Torup/Rydö). Rinia har ångat på i
slutskedet inklusive rejäla målkalas – 5-2 mot Ginsten följdes av 10-0 mot Ätran – med
anfallaren Ekrem Osmani i högform som offensiv härförare via nio mål på de två sista
serieomgångarna.
15.00 Åsa IF-Åstorps FF, kval till division 3 (grupp 11)
Likt förra hösten ställs Åsa mot Åstorp i division 3-kval – den här gången i gruppspel mot
Velebit och Astrio, där de fyra lagen gör upp om en plats till nästa års division 3. Fjolårets
match – då i Åstorp – slutade 3-2 till Åsa och räkna med taggade hemmaspelare på söndag,
ytterst svårslagna på Åsa IP (endast en förlust på elva seriematcher hemmavid i division 4
2018).

Halländska kvallag i hetluften.
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