
 

 

LGIF-Sibbhult 

Inför Sibbhult på bortaplan var vi för en gång skull ute i tid och hade gott om tid 

att inspektera plan och arena. Jag hann även med att växla ett par ord med min 

gode vän Micke Olofsson en gång i tiden min lagkamrat och senare min tränare. 

Nu tränar han Sibbhult. 

Eftersom de spelar med samma uppställning som vi har hade vi en lite defensivare 

inställning när de hade boll för att de inte skulle såga sig igenom vår mitt.  

Så när matchen börjar är det lite ställningskrig där Sibbhult har boll mestandels 

utan att för den sakens skull sätta Danne på några större prov. Så i matchminut 10 

pga av en rad felaktiga fotbollsaktioner från vår sida tilldöms de en korrekt straff 

där våran kille i en perfekt värld hade låtit bollen rinna ut. Sibbhults Ola 

Lundström sätter straffen och de leder med 1-0. 

Vi gör vår sämsta halvlek i seriespel detta året och för första gången höjer jag 

rösten i halvlek för jag känner inte igen våra så normalt sett duktiga killar och 

kräver en skärpning. 

Nu är det så att Sibbhult förra året spelade i div sju, en serie jag aldrig sett eller 

varit i utan med förutfattade meningar tror jag det är spring och slå fotboll. Om 

det nu stämmer så lever detta Sibbhult kvar i div sju och inte alls i den svunna tid 

arenan skvallrar om även om den är rostig så har det en gång spelats fotboll där 

antar jag. Deras publik hade ett språk jag normalt sett förväntat mig i en 

amerikansk fängelsefilm med 25 årsgräns. Deras spelare skulle utan större 

träningen kunna ställa upp i UFC, horiibelt värre. Nu stod jag långt ifrån publiken 

men hörde mycket lustigheter…Slå benen av han osv. 

Nu när vi går in i andra är Sibben en man mindre då en av busarna fick sitt andra 

gula innan halvlek. 

I 55 minuten kviterar Fabbe. I den 69e kliver Axel Kjellson fram och gör ett riktigt 

snyggt mål och vi är i ledningen. I den 75e minuten åker en annan av busarna ut 

men Sibben är väl inte helt ofarliga speciellt när våra killar dra sig lite för att gå in i 

närkamp med dem. Timmy fick en tandfraktur , Andy klarade sig udan med blotta 

förskräckelsen. Alex M är nära ett 1-3 mål i slutet men skottet tar kryssribba ut. 

Gott med tre poäng och det bästa med Sibbhult denna kväll var att man kunde 

åka därifrån. 

Heder till killarna som rycker upp sig iandra utan att för den sakens skull vara nära 

det som presterades veckan innan mot VMA. 



 

 

// Alex 


