
LGIF – Sibbhult IF 3-1 (0-0) 

 
Efter två raka förluster var det så dags att möta 

Sibbhult hemma. Ett Sibbhult som precis som vi vill 

vara med att fightas om en kvalplats, ja förra mötet 

fightades de så bra att de avslutade matchen med två 

spelare mindre och det var med viss möda vi gick 

vinnande ur den matchen. Matchens första 45 minuter 

gjorde nog ingen av de 70 stycken som sökt sig till 

vallen denna kväll speciellt glad. Två lag spelade 

stundtals inte alls som två lag som vill vara med i 

toppen,vi hade otroligt svårt för att lägga ut bollarna 

på kanterna där vi var betydligt snabbare än deras 

ytterbackar. Utan ofta fastnade vi på deras mittbackar 

som i sin tur skickade vidare bollen för att vi sedan 

skulle återerövra den. Tråkigt,trist och mindre 

effektivt.I halvlek pratar vi igenom vad vi ska utnyttja 

och förbättra till andra halvlek. Detta gav effekt och 

om det var två sämre lag på plan i första halvlek så 

hade vi ändrat på det till att bara vara ett dåligt lag,och 

det var Sibbhult. Vi tog över matchen och fick den dit 

vi ville. Henke får bollen efter en hörna där deras 

målvakt boxar ut bollen. Efter han haft lekstuga med 

3-4 Sibbhultare som agerar pojklagsmässigt på 

Henkes finter, avlossar han vänstersläggan strax 

utanför straffområdet och de bortfintade Sibbhultarna 

hinner precis vända sig om för att se bollen åka in i mål. Bara ett par 

minuter gör en glödhet Bashir mål. Sedan hinner Sibbhult med att göra ett 

mål med. Bashir rinner igenom på sitt speciella sätt i slutet på matchen och 

Sibbhultsbacken gör omkull stackars Bärch. Kim slår straffen även om en 

viss Axel Svensson var framme och kandiderade på staffen. Som så 

många gånger förr går målvakten åt det ena hållet och Kim lägger bollen åt 

det andra hållet. 3-1 och det visade sig att det räckte med en bra halvlek 

från vår sida då Sibbhult gör två dåliga halvlekar. Jag känner deras tränare 

mycket väl och tror att när de slickat såren och brutit ihop säkert kommer 

igen här under de sista 5 matcherna och blir att räkna med. Men då får de 



inte spela som mot oss. Får våran del behöver vi fortsättningsvis gör två 

bra halvlekar för att nå vårt interna mål. 

Ros till hela lagets andra halvlek där det var kul att se vår sommarvärvning 

Felix göra det bra som ytterback. Henke gjorde även han en bra andra 

halvlek och fick göra mål. Bärch verkar aldrig kunna bli trött och är ett 

ständigt hot. Kim säker straffskytt och Timmy sliter på mitten. Kalle även 

han har kommit efter sommarvilan och visar att han har mycket fotboll i sig. 

Nästa match är Hästveda borta, ett Hästveda som i höst verkar har hittat 

sitt spel och börjat plocka poäng. Spännande och tuff uppgift som vi laddar 

till.  // Tränarna 

 


