
 

 

LGIF – Farstorp 4-0 (2-0) 

 

Dags mot Farstorp på hemmaplan, ett Farstorp som vi spelade oavgjort mot i 

vårmötet detta efter att de varit en man utvisad. Farstorp är ett fysiskt lag som 

aldrig slutar kämpa, så här fick vi vara alerta och deras taktik med att slå 

långbollar och sedan fylla på med folk visste vi om. Jag och Kim hade fyra olika 

startelvor i vårt planeringsstadie och efter att på själva matchdagen bestämt 

startelvan som vi ansåg skulle klara stå emot långboll på långboll men ändå kunna 

föra spelet var det så dags att spela. Ingen överraskning här inte, efter att båda 

lagen känt på varandra inledningsvis så tar vi över spelet och när Farstorp har boll 

kom lika väntat som att jultomten kommer den 24 december en långboll. Efter 11 

minuter får vi frispark som Kim tar hand om, bollen går direkt i mål på en lös 

slagen frispark längs marken. Vi fortsätter att ha hand om spelet utan att ”jobba 

ihjäl” oss. I den 17 minuten får vi en straff som Kim tar hand om, bra slagen till 

skillnad från frisparken och två mål till oss mot deras noll. 

Resultatet står sig halvleken ut och faktiskt tills den 81:a minuten då Bashir har 

kommit in och gör mål. Bashir gör ett till på friläge 3 minuter tidigare där han hur 

retfullt som helst finta bort målvakten innan han lägger in den i tom bur. Kyligt 

gjort av en het spelare. Matchbilden mellan Kims och Bashirs mål var sådan att vi 

hade spelet och gjorde det som behövdes. Farstorp var för dagen ett nummer 

sämre på samtliga postioner men kämpar på matchen igenom efter bästa 

förmåga. Samtliga 15 spelare i Lönsboda som fick spel tid visar tålamod och 

moget spel där Kim ska framhållas för sina två mål. Bashir visar upp fin teknik och 

löpvillighet. Timmy sliter,styr och ställer på mitten. Det känns skönt med en seger 

som inte tog allt för mycket fysiskt på oss. Samtidigt är det positivt att vi för en 

match mot ett för dagen sämre motstånd utan att trilla in i gästernas tempo och i 

detta fall tjongande. Nästa match väntar ett Sösdala som på de två senaste 

matcherna gjort 11 mål framåt. En uppgift som vi få ta på största allvar om vi vill 

hänga med i toppen.  
 



 

 

  

 


