18 oktober 2018

5 heta helgtips
Kvalfyllt även inför förestående helg, men därtill viktig kamp för Tvååkers IF i
toppstriden i division 1 södra och avgörande slutomgång för IS Halmia i division 2.
Lördag 20/10:
15.00 BK Astrio-Åsa IF, kval till division 3
Andra gruppspelsomgången i division 3-kvalet, där Åsa rivstartade med 4-0-seger mot Åstorp
och Astrio kryssade, 1-1, borta mot Velebit. Med tanke på att endast gruppsegraren kvitterar
ut en division 3-biljett kan ni nog själva inse drabbningens dignitet…
16.00 Utsiktens BK-Tvååkers IF, division 1 södra
Tvååker – under Mattias Lindströms framgångsrika ledning – har övertygat stort som division
1-nykomling och med fyra omgångar kvar parkerar man som tabellfemma, blott två poäng
bakom kvalplatsen till Superettan. Senast blev det 2-1-seger mot Grebbestad – i den 27:e
omgången ställs Tvååker mot sjundeplacerade Utsikten (nio poäng bakom).
Söndag 21/10:
14.00 IS Halmia-BK Olympic, division 2 västra Götaland
Slutomgång i division 2 västra Götaland – men ett formtoppat Halmia med sex raka segrar,
inklusive 23-2 i målskillnad, vill förlänga säsongen ytterligare. Då krävs att man gör jobbet i
epilogen på Örjans vall samtidigt som andraplacerade IFK Malmö, en poäng före ISH, tappar
poäng borta mot Hittarp – vid detta scenario väntar kval till division 1.
14.00 IF Limhamn Bunkeflo-Stafsinge IF, kval till division 2
Mötet på Stafsinge IP slutade 2-2 efter dubbla straffmål av Stafsinges mittbacksklippa Daniel
Johansson. Nu väntar laddad, tillika avgörande bortamatch i Bunkeflostrand – vid seger här
stundar en andra, slutlig kvalomgång mot tabelltolvan från division 2 västra Götaland.
14.00 Rinia IF-Sperlingsholms IF, kval till division 5
Sperlingsholm har tagit kommandot efter sin 3-1-seger i första matchen, men Rinia siktar på
revansch och lär göra allt i sin makt för att försöka nå en plats till nästa års division 5. Räkna
med taggade gäng som äntrar Falkenbergs IP på söndag.
Thomas Johansson
18-10-18

