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MATCHREFERATA-LAGET

Serien började den 27 april, då vi gästades av Jarrestac1 VIfick en bra
start och tog ledningenmed ett noll genomnick av Nickeefter ett väl
avvägt Inläggfrån MangadonaEfter målet gick det mesta åt pipan,
Järrestad gjorde tre mål innanvi kundereducera I slutet av matchen och
fastställa slutresultatet 2-3. -".

Den fjärde maj var vi på besök I Borrby, vi var ganska chanlösa I matchen
och-förlorade med 5-1. Topzy gjorde vårt mål. Jonas Månsson var fruktat
duktig I Borrby, annars glömmer vi gärna dema dag.

LIka hopplöst var det veckan efter när vi mötte St Olof I grytet Storstryk
med 7-1. Den nya taktiken 3-5-2 fungerade inte särskilt bra samtidigt
som nästan alla spelare spelat på alla platser I laget

18 maj viktig match hemma mot Ravl. Det var en mycket nervös match med
mest tjongbollar och ovårdat spel. Ravl vann med 2-0. Vi var ont om folk
för APrikoS GlJstav var själv med och tjongade.

2S maj borta mot katterna, vi gick ut och försökte spela fotboll, det var
en roligt just match som det brukar vara mot Brantevik. Deras större rutin
avgjorde dock och vi förlorade med H. Det eiIda felet med Brantevik är
Kaj gnällspiken Andersson, kan han hålla käften någon gång?

Den andra juni är en dag att minnas, bottenderbyt mot Gröstorp i grytet, en
mycket viktig match. Vi startade matchen som vanligt med att par
baklängesmål förmodligen på grund av att vi använde oss av 3 backslInje
vilket vi Inte behärskar.. Trots att vi var I underläge större delen av
matchen gav vi Inte upp. I och med vår bättre kondition än Gröstorps
Gubbarna så var det en minnesvård forseMng de sista 20 minuterna då vi
hämtade in ett underläge på 3-5 till en seger med 10-5.

Den 8 juni kom vi ner på jorden Igen I matchen mot Glslöv. VI förlorade
med 5-1 I en regnig tillställning. Storen gjorde vårt mål..

l S juni hemma mot Rörum. VI var ont om folk och fick ragga spelare bland
publiken. VI började med tio man och åkte I gammal vanlig stil på
baklängesmål direkt Efter ett par minuter kom dock Torgny vårdare. När vi
var fullt lag blev det en jämn match som kunde slutat hur som helst, lagen
turades om med att dominera spelet.. Mot slutet av matchen var vi väldigt
nervösa att tappa poängen och Rörum tog över mer och mer utan att lyckas
göra mål. Matchen slutade 2-2
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I matchen borta mot Smedstorp den 21 jooi täte vi förmodligenmest på
den stoodande midsommarhelgen' VI glömmer helst denna match. För er

som vII veta resultatet så gjorde Smedstorp 12 medan vi bara lyckades

peta In ett mål.

Den tionde augusti började höstsäsongen med match mot Jårrestad. Efter
strul I försvaret koode di svarte ta ledningen, men det var också det enda
de hade. Efter fyrtiofem minuters spelövertag i andrahalvlek så stod vi
till slut som segrare med två-ett. VI glömde snabbt vårsäsongen och
tänkte nu år det höst.

Borta.match I Sankt Olof (eller som vissa vIII kalla den "byn som gud

glömde"). VI chockade skogsfolket med bra spel I första halvlek, trots
detta kom vii underläge med 2-0. I andra skulle de bara slå vakt om
målvaktens nolla (vilken verkligen var en nolla). Så det kändes skönt når vi
strutade in tre stycken, dessvärre blev det till slut 5-3 I nacken.

Den siste augustIvar det återigen dags för en viktig match, borta mot
Rayi, det var tryckande varmt, vi var sent ute och ont om folk så förut-
sättnlngäina var inte debåSill. VI åkte på ett ordentligt piller med 8-2
och det började se mörkt ut I tabellen. .

7 september förlust mot katterna med 3-5, det mest mlnnasvärda var att

regan ångade över Kaj I vårt straffområde och domaren dömde Inte straff,
det var en njutning att se.

Den 25 september kom den slutliga katastrofen borta mot Grästorp. Vi

hade tagit ut segern I förskott och ställde bara In skorna på plan. År det

någon 'som erkänner att han var med? FormodIIgen inte, några kommentarer

går Inte att få tag i. Enligt Ystan vam Gröstorp matchen med 4-1.

Hemma match mot Glslöv, regnig och tråkig höstruskmatch som vi
förlorade med 4- L

Borta mot Rörum I näst sista matchen, sista mö j IIgheten att rädda äran

men tyvärr......

Publiken bjöds dock på många mål 8-4 till Rörum.

Sista matchen för säsongen var hemma i grytet mot Smlstorp, OImme
Axelsson I Smlstorp skulle defilera och vinnaskytteligan hade han tät
sig, men tJI fick han för Jonas Månsson(Borrby)var I målform mot
Järrestad och AxellsongjOrdebara något strämål mot voss. Ett plus till
Hansbetalt som meTådener en tVIllingoch bestraffades medeU gult kort,
för detta behjärtansvärda tilltag. Matchenslutade med en fyra fem noll
till dyngsprättama och vi slutade sist Itabellen....
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Göran"Mariboro" Andersson,hargjortenhyfsad
säsong i m&let, men det hade kanske g&tt bättre
om hen köpt egne skor.

!!
Chris "Reegen" Fischer, her björnat p&som venli'gt, men numere är det lag
om benskydd p&metcherne.

Morgan "Sjöfararen" Hälje, det är först&ligt att självförtroendet inte är p&
topp, s&längehen envises med att köra SAAB V4 till matcherne.

Torgny "V5rderen" Wiege, har varit skeplig de få g&ngerna han hunnit byte
om i tid tm matcherne.

Hans "Betalt" Andersson, har heft täckning
både på bankkonto och sina motståndare,

hen går alltid in och tar dem hårt och kontant. eD eD
Henrik "Hamstern" Hamran, genomgående bäst i våras, sedan började
studentfesterne..............

~~&~~&~&~~å~~&~&&~&&&&
Linus "Linus" Wiege, en lättviktare som börjar se tung ut. ( Det ryktas om
att Djurgårdens damlag yill köpa honom.)

Rolf "Topzy" Dahlkvist, toppar inte humör stegen, men är alltid mest

positiv på plan och har rekord i uttrycket "det är bra jobbet grabbar" med 32
gånger på en halvlek mot Sankt Olof.

Rickerd "Storen" Persson, det är svårt ett göra någonting med armarna i
kors.

" iege, har fått sitt
s "MangadonaW herävenhanMagnu fter Maradona.

f5J
smeknemne .
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.. her fått fjälle!!!!!! ..
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Ronnie "Snuset" Sjöd!n, spelar kanske Inte alltid p~ rätt plats.

Hasse "I verkllgheten" DahlkvIst"
gammal mangör s~ gott han kan.

(Bra segerfest Hasse.)

Göran "Loppis" NlIsson, borde nog smörja sina ben med något stärkande eller
dylikt.

Per "Glappet" Bengtsson, pratar för mycket.. . ",'tf o o
Peter "Vralet" Ohlhed, har gjort en bra säsong1!!ed tanke pa aldern.

Bemt "Bagdad"Dahlkvist, har
efter en fUllgod säsong i B-lage!
f~tt anbud fr~n StuverIbolaget l Ystad.
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< ..'Lennart"AprikosGustav"JOhansson,1ft
kommeri varjefall till A.-Iagsmatcherna.c

Göran"PlUtten"Nilsson,kommer ~till alla matcheri cirka 130kmi i'
timmen. .
ROlf"Tr~len"Jlberg,stort intresse.dömmeraHamatcher,ävendehan
deltageri somspelare.

TorbjÖrn "Bud" Persson, har han slutat?

Hasse "Bobbe"Boberg, ack ja .. ~
Patrlk "KeegW' Dahl. vem är det?

* **



mmatchreferatseriesegrarna

serien började dåligt för bilqan nere i åla paratUset.
bagdad dahJkv;st blev utvjsad i ett tidigt slmde av
matchen och härefter kämpade 'Viförgä""" i ål...
mÖrkret. förlust 3-2

första hemmamatchen &)äsongen blev ett målfyrverkEri
som Inte skådast på bas~lla ip på många herrans år
vinst med 6-0 över borrby,vi manglade ner dem.

tredje matchen betydde att vi &k åka långt ut i vild-
markErna & att mÖta löderup. Försvaret hade Inför
de""" match &stärkts med Peter Olin och mycht
riktigt släppte 'ViInte In några mil. Vårt att minnas
år buds vollyslmtt från 20 meter direkt i mål.
Vi vann rättvist med 2-0.

~

Stärkta av sjålvförtroende fortsatte segers'Vitenmot
gislö...dal i en jämn uppgörelse som vanns med udda-
målet 3-2.

I den femte matchen blev farmarna från Glemlngebro
en enkel match fÖr Hasses pågar. Vi vann enkelt med
6-3 ute på vischan. Det år lätt att hitta Glemlnges plan,
det är bara att följa traktorerna, gysselspridare och
dyilktsom de använder Ji)r transpor~.
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Efter att haft uppehåll en vecka Vill'det återigen dax för
bortamatch, nu mot kattarna. Spelet fungerade ma men
bollen ville Inte In i mål. Brantevlk blev totalt utspelade
i fönta halvlek som vi vann med 2~1. I andr.. halvlek börj-
ade det 80m .kulle upprepas under resten ..voiioongen,
nåmli;en att vi toppade miImåssigt efter halvtidooviIan.
Brantevik gick tämligen enkelt upp 11113-21edmnc. men i
maIcheno sista oJrälvande seImndeJodrog mangadona in en
frispark 10m Stånke borde tagit.3-3, vår enda oavgjorda.

Jivs.~mte ror den kräsna

~.
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1-ett cott ål ocIa priIer I
rid kö, "" -5ölptislcrikpOsot

~. . . ~
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Ett gammalt känt problem som vi 1Ioppades kunna .lipp" i
;bouppstod inför bort.. mat<:henmot Ingelsto1'p, att vi hade
problem mea att få ihop fullt lag. vål ""re '1 hlcelsto1'p
började vi med 10 man på planen men ~15 minuters
spel kom Baskes ~ A1oneOSTENJm ~ en
råddande äncel ocIadirJcerade 088 &ån .libPO.platsen 1111en
!mapp4-3 ~. De Vill'duktig.. lDIIIIM1'i fnge1storp, fast de
fick ett kvitteringsmål bortdömt i .Iutet bjÖd de ändå på gök
efteråt.

Segersviten brÖts den 9 juni mot ett starkt a-Iagsförstårkt
Järrestad. Di oorte hade gett ng I-n på att .lå 088 och vi
trodde att det rådde att stUI.. ut .J.m.na mot dem.
Vi kom ner på p..den med 4-2 i arslet.

~ -
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Fulla av revanschlust mötte vi hemma de Intelligensbefriade,
bensparkande, gaphaIsiga, odrägliga Ale-spelarna. Livet måtte vara hårt
för ålarögare. Trots alla försök att sparka skånkama å voss så
slog vi dem rättvist med 4-2. Det var mycket viktiga poäng för att hänga
med I tabe11toppen.

Efter vårsäsongen var vii delad ledning med Ingeistorp, Borrby och Ale på
19 poäng. Det är förvånansvärt!!!!!!!!!!

l

Hösten började den II augusti ner I Borrby med en match där man kunde
känna Igen Baske från tidigare år, vilket innebär spel mot ett mål, man får
aldrig röra bollen, inte en passning går fram, domaren är dålig och vi
förlorade med B-I.

Vårt vanliga spel för året var tillbaka mot Löderup I grytet,lT)ed andra ord
spelade vI ut dem a la Brasilien och ledde med 3-0 i pausvilan. I början av
andra spädde vi på med 4-0 sedan tappade vi som vanligt. Löderup JObbade

sig Uj)Ptll~ 4-3 sedan lös rutin~n Igenom_hos Löderupspe!arna_när~de
kälnp8de för att kvittera vår 4:'3 ledning i slutet av mafCheri,'"när de fick

en frispark med sig och en Löderupspelare blev förbannade på en
medspelare och sparkade bollen långt upp I skogen. Där förlorade de en

m~uCs~eJan~~e räddåde segern åt oss, 3 nya poäng.

Gislöv borta, gå-fotboll, borde blivet 17-0, tyvärr bara 4-0. -YNKLIGT.
Poängmässlgt låg vi bra till men måtte de Inte bli en målskillnads affär på
slutet.

Baske- Glemingelätt seger med 6-1, det enda roliga var att Valter dömde
och Boberghade ränneskitar, han fick springa av planen titt som tätt. Alla
tänker på seriesegem och spelar koncentrerat (utom Boberg).

I sista mötet mot kattema hemmahoppadeRolf Trålen ÅbergIn som siste
man med den äran, när matchen stod och vägde vid en osäker 3-2 ledning
till oss gjorde Rolf en vansinnesrush som på fomstora dagar på SO-talet
upp i motståndarnas straffomJjde där han blev fälld och ~jälv,.fIömde
straff som han säkert placerade brevid målvakten. Efter det gav
Brantevikama upp ochvi fastställde slutresultatet med 5-2.

Seriesegem är nära, det var viktiga poängpå spel mot Ingelstorp som
också låg och nosade på topplacering. Alla var laddadeoch sugna på spel,
besvikelsen var stor när de lämnadewo. Det kändes fel att få poängså lätt
i detta läget och Bemt stod där med 2 sjuttiofemmor för att bjuda
tillbaka.

mofJärrestad hade wo:nmot Ingelstorp ingenbetydelse för
TIkt<!r.sj vLhadgfåd a~t sätt,a aprikos

;'ÖdesdfgerDöFmatchufgången.DI
- _@e.Eä9ge3!1l1tciie~~~~

. ..,dell!l1~t.OO:'~!;e r~:rI<l1gheteiTbahlkvlst,In.,~=,======= ==,.==
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...fest baskcrc~lcn dår nästan alla fotbollspelare kom + en massa

andra jäv lar.

...ursäkt

...comeback rolf åberg för nittonde året I rad.

jan axel, när han missade en nick för att han fick håret
j ögonen

dummaste

...mest saknade olle "ka.kan kan du gissa ve ..ve vem de är"
månsson

Iedare

tokroHghet

utvisning

fördärv

hasse boberg,när han skulle förklara för crlstofer
fisher vad offside heter på engelska

hans cavallJ dahlkvist

lennart aprikos gustaf johansson som
gissade på 15 poäng I serien.

bemt bagdad dahlkvist efter 20 sekunder nere I
kåseberga

hans betalt andersson som ölade ner hela a-laget
efter varenda match

50-talare morgan sjöfararen hälje som tror att v-jeåns och
saab v4 är lika modemt som hep stars och

poHsonger

äldsta julmusten från wleges Hvs som vi får att dricka
kring midsommar på träningen

tränare.........................................................................................

nicke när han fick fjälla............gladaste

Iedsnaste

glvmllda

roligaste

utlänning

Arne osten Jönsson, platsar Inte längre.

hasse I verkligheten dahlkvist

rolf topzy dahlkvist som tror att vi är ett topplag

för tredje året I rad, regan vi har inga andra ~
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