
 

 

LGIF(B)-Sibbhult 

Vi kommer till samlingen och jag hade matchplanen klar. 16 spelare och laddat för många 

byten för att rulla på folket pga. lite småskavanker mm. Assar meddelar att han jobbar till 

16.30 och kommer senare till matchen. Pettis kommer haltande och meddelar att han 

ramlat och slagit i knät i en sten och kan inte vara med. Albin drar axeln ur led efter att 

slängt sig på ett skott från Wille. I och med detta fick Wille ställa sig i målet (det var hans 

fel). 

Vi startar matchen med ett ungt mittlås i backlinjen, Hannes och Jacke. De gör det riktigt 

bra och visar ingen respekt för de äldre och går hårt in i närkamperna och läser spelet bra. 

Lite rutin på dom grabbarna och det kommer bli riktigt bra. 

Kim startar målskyttet med en frispark från 28 meter. Sibbhult gör mål 3 minuter senare, 

men sen lossnar det för hemmalaget. 4 mål till innan halvtidsvilan. Vi spelar bra 

djupledsspel och fyller på med mycket folk. 

I andra halvlek bara försätter vi att spela bra djupledsspel. Vi blir lite trötta och byter 

platser på spelarna, vissa funkar bättre än andra. Vi får frispark på mittplan Kim tar den 

efter han har gott ner som mittback. Han lägger den i ryggen på Julle som tack för han 

ställer upp denna matchen. Bollen studsar tillbaka och till Sibbhults forward som springer 

fram och gör mål. 

Vi göt ytterligare 4 (!) mål, liknande mål allihopa. Pass på djupet och friläge med 

målvakten. 

Matchen är avgjord sen länge och vi slappnar av det resulterar att vi släpper in enkla mål. 

Med 10 minuter kvar av matchen kommer Assar till planen och meddelar att han jobbade 

visst till 17.30. 

Bra att vi gör många mål (Dennis 4 mål) alla offside om man frågar publiken.   /Kim 

 


