
 

 

Farstorp – LGIF 1-1 (0-1) 

Farstorp borta blev en dyster historia trots att vi får en poäng med oss på 

bortaplan. 

När vi väl kommit till Farstorp efter diverse förseningar så möts vi av förmodligen 

seriens 

minsta omklädningsrum vilket i och för sig är gemytligt men när 3 stycken får stå 

upp och byta 

om så är det inte gjort för ett fotbollslag punkt slut. 

Matchen i sig börjar som vi önskar och vi har mycket boll och för spelet, Alex M 

som kom typ en kvart innan matchen  började pga av praktikjobb,började på 

bänken men kom in redan efter en tjugo minuter och dyker upp som gubben i 

lådan när Timmy frispelar han. Alex gör inga misstag när han nickar in 

ledningsmålet från 1 meter. I denna halvlek borde vi gjort något mer mål men det 

vill sig inte riktigt även om chanserna finns. 

 

Andra halvlek börjar som den första vi äger spelet och Farstorp hotar endast vid 

ett fåtal tillfällen men då är Jesper i målet med. Efter en timmes spel så får 

Farstorp en utvisad och de kommande fem minuterna efter det är vi väldigt nära 

att göra något mål till men lyckas inte. Tyvärr efter den perioden så slutar vi ta 

jobbet i tron att det löser sig för vi är ju en man mer. Dock tänker motståndarna 

förmodligen tvärt om att det här går ju åt skogen om vi inte jobbar för en extra 

vilket de också gör sedemera. Attans så dumt när vi borde uttnytjat detta gyllende 

läge. Vem minns inte förra årets borta match mot just farstorp när vi hämtar in 

två mål med två man kort…… 

Farstorp krigar på och tar över matchen och när klockan står på 92 minuter gör 

Adrian Pop kviteringsmålet för Farstorp. Ett läge som aldrig borde uppstått men 

sån är fotbollen. Vi får ytterligare en möjlighet att ta hem matchen men avslutet 

blir inte som någon tänkt sig. 

Men vi förlorar poäng som jag ser det främst igenom att vi inte dödar matchen i 

första halvlek när vi hade fina lägen och spelar bra fotboll, sedan ska ju vi utnyttja 

att vi blir övertaliga. 

 

En poäng är ju bättre än ingen poäng och stundtals spelar vi bra fotboll, två gula 

kort resulterar och två avstängningar till nästa match. 



 

 

 

Tack till Jeppe för den här tiden och hoppas på återseende och lycka till på nya 

jobbet. 

 

Alex 

 

   


