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Veckans match! 

 

Vecka 16 

Lunnarps FF – Köpingebro IF 

Division 6 Herr Sydöstra Skåne 2022 

2022-04-24 13.00, Lunnarps IP 

Domare: Albin Jaha, Alf Weber & Robin Lindsjö 

Slutresultat: 4-3 (2-2) 

Publik: 40 personer 

 

Inför match: 

Det är åter igen en spännande och härlig fotbollshelg och ”veckans match” denna omgång är 

i Herrarnas Div 6 där ”nya” Lunnarps FF ska ta emot Köpingebro IF. 

Lunnarp har inlett seriespelet med 2-2 mot Baskemölla IF och i senaste omgången fick man 

se sig besegrade med 9-1 mot liksom Lunnarps FF nystartade Simrishamn United. 

Köpingebro IF har startat upp med 3-2 förlust mot Gröstorps IF och senast fick man 1-1 mot 

Branteviks IF. 

Det är alltså upplagt för en spännande match under söndagen! 

Vi tog pulsen på lagens båda tränare för att höra lite om tankarna inför bataljen lagen 

emellan….Ola Morén i Lunnarps FF & Hampus Lundquist i Köpingebro IF 

Vad har ni för tankar kring dagens match?  

Ola: Det ska bli en kul match. Var tränare i Köpingebro IF under tre år men lämnade inför 

denna säsong. 

Hampus: Det ska bli en rolig match att spela. Vår tränare från förra säsongen är nu tränare i 

Lunnarp och han fick även med sig några spelare dit. Så det blir ett kärt återseende och 

många av spelarna är lite extra taggade på att möta sina gamla lagkamrater. I övrigt är det en 

match som alla andra där vi vill göra en bra prestation som förhoppningsvis ger oss poäng. 

 

Laddar ni upp på något speciellt sätt inför matchen? 

Ola: Vi ska komma förberedda och ha matchplanen klar! 

Hampus: Nej, detta är en match som alla andra. Vi laddar som vi brukar med två träningar 

under veckan och sen avslutar vi med matchen på söndag. 

 

Hur har säsongsinledningen sett ut? 

Ola: Den har inte gått som vi tänkt oss. Finns mer att kräva av oss alla. 

Hampus: Säsongsinledning har väl tyvärr inte varit så bra. Vi har börjat med en förlust mot 

Gröstorp och en oavgjord mot Brantevik. I matchen mot Brantevik anser jag dock att vi 

förtjänade mer, vi skapade nog med chanser för att avgöra men deras målvakt bjöd på några 

vassa räddningar. Vi gör mål i 85e och släpper in kvitteringen med 30 sekunder kvar. 
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Vilken/Vilka spelare hos er ska vi ha lite extra koll på under året? 

Ola: Vi har många unga lovande ungdomar som blir extra spännande att följa. 

Hampus: Jag tycker att ni ska hålla lite extra koll på Filip Fening Sönnichsen. I mitt tycke så 

är han alldeles för bra för att spela i division 6, men jag är väldigt glad att han gör det och i 

just mitt lag. 

Sen har vi tre yngre killar, 14 och 15 år, som vi lyft upp i A-truppen som jag är helt säker på 

kommer att utvecklas enormt under året. Det är Viktor, Ludvig och Felix. Personligen ska 

det bli extra kul att följa dessa tre grabbar. 

 

 

På vilken placering i tabellen hittar vi ert lag när vi avslutar serien i oktober? 

Ola: Jag tror vi ser Lunnarps FF i mitten av tabellen. 

Hampus: När vi summerar säsongen på hösten så hoppas jag att ni hittar oss någonstans i 

mitten av tabellen. Har vi alla spelare tillgängliga så är vårt lag tillräckligt bra för att mäta sig 

med alla lag i serien, men träningsfliten har varit lite sisådär nu i inledningen och vi har inte 

kunnat mönstra samma lag två matcher i rad under året (inklusive träningsmatcherna). 

Klockan 13.00 spelas bollen igång på Lunnarps IF och det blir fotbollsgodis, så sitt inte inne i 

detta fina väder utan ta er ner till Lunnarps IP och följ denna spännande match! 

Vi önskar båda lagen lycka till! 

 

Efter match: 

Det blev en målrik historia på Lunnarps IP idag när veckans match genomförde mellan 

Lunnarps FF och Köpingebro IF. Det var hemmalaget som startade matchen bäst och gick 

snabbt fram till en 2-0 ledning innan halvtimmen var spelad, målskyttarna hette Jens Larsson 

och Benjamin med samma efternamn. Men bortalaget hade långt ifrån gett upp och kom 

tillbaka starkt med 2-1 (Benny Mårtensson) och 2-2 (Filip Fening Sönnichsen) innan paus och 

tog även ledningen i minut 57 genom Kasper Nilsson. Med tio minuter kvar är Köpingebro 

fortfarande i ledningen men med ett frisparksmål kvitterar hemmalaget till 3-3 genom 

Benjamin Larsson, sitt andra mål för dagen. När alla gick och trodde på delad pott så ville 

Andreas Mårtensson i Lunnarps FF något annat och satte 4-3 i matchminut 90+3, till 

hemmafansens stora glädje! 

 

Hemmalaget tränare Ola Morén säger så här efter matchen: 

- Säsongen har inte inletts som vi hoppats på och därför var dagens seger extra skön 

och på vilket fantastiskt sätt den avslutades på med segermål på övertid. Matchen var 

inte välspelad från något av lagen men vi röda krigade på ordentligt, något som 

saknats i tidigare matcher. Idag ger vi inte upp och det är jag sjukt nöjd med! 
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Ola fortsätter och avslutar med: 

- Vill ge extra beröm till blott 17-åriga Benjamin Larsson som gör två mål och styr vårt 

mittfält till 100%. 

 

Lite bilder från matchen 

Foto: Lunnarps FF 

 

 

 

 
 

Tack till båda lagen och dagens domare, lycka till vidare under säsongen! 

 


