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Veckans match! 

Vecka 18 

Bunkeflo FF – Linero IF 

Division 4 Herr Sydvästra Skåne 2022 

2022-05-07 14.00, Brovallen, Bunkeflostrand 

Domare: Erenik Kaliqani 

Slutresultat: 0-4 (0-3) 

Publik: 46 st 

 

Inför match: 

Vi tar sikte på herrarnas högsta distriktsserie där 5:e placerade laget Bunkeflo FF tar emot det 

fyra lägre placerade laget Linero IF. Båda lagen kommer till match med förluster i senaste 

omgången och det gör matchen extra spännande, då revanschlustan för båda lagen borde 

vara extra stor. Bunkeflo FF har gjort en hel del mål i inledningen av serien, nämligen 12 

nätkänningar, samma antal som Linero IF släppt in i eget mål. Framåt är inte Linero IF nöjda 

heller och vill få det att lossna så vi kan kanske räkna med en målrik historia i lördagens 

match. 

 

Senaste Resultaten för lagen (veckans lags resultat först): 

Bunkeflo FF: 

KSF Kosova IF (B) 4-1 

FC Trelleborg (H) 0-3 

BK Flagg (B) 2-3 

 

Linero IF: 

Staffanstorps United FC (H) 0-4 

Södra Sandby IF (B) 2-0 

FC Bellevue (H) 2-4 
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Villiam Håkansson, Hemmalagets lagkapten säger så här inför lördagens batalj mot 

Linero IF 

 

Vad har ni för tankar kring dagens match?  

- Vi är taggade som tusan och behöver studsa tillbaka! Öppnade säsongen starkt med 

två vinster, nu har vi tyvärr plumpat dem två senaste så en trepoängare hade varit 

jäkligt skönt.  

 

Vad är ert lags största styrka? 

- Det är definitivt laget som helhet. Har haft en fin stomme ett tag nu! Grymma 

fotbollsspelare och tränare, men framförallt bra individer som har tagit vår förening 

framåt. Sen under tidens gång har vi fått in spelare som har passat vår mall perfekt, 

både på och utanför plan.  

 

Hur har säsongsinledningen sett ut? 

- Blandat och gett. Öppnade ruggigt starkt och tog två segrar och gjorde många pytsar. 

Sen har vi dessvärre gått på pumpen de två senaste! Men vi ger oss inte! Säsongen är 

lång och vi är ödmjuka, taggade och redo inför de kommande kamperna! Vamos!  

 

Vilken/Vilka spelare hos er ska vi ha lite extra koll på under året? 

- Det är lagsport vi håller på med. En fixstjärna hade inte kunnat hålla låda utan sitt lag 

bakom sig! Viktigt att poängtera detta. Har ett lag som besitter många DUKTIGA 

spelare som jag ser upp till. Med det sagt har jag en jäkla softspot för Joel 

Berggrensson!  

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

- Högt upp! 
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Vi fick även lite insyn i Linero IFs tankar inför matchen och då från Rutger Pålsson, 

ordförande i föreningen men också med och kring seniortruppen 

 

 
 

Foto: Micke Dahl  

Från matchen Södra Sandby IF – Linero IF 

 

 

Vad har ni för tankar kring dagens match?  

- Jag tror att Bunkeflo FF får ses som favorit med tanke på hur säsongen har inletts för 

de båda lagen. Om vi skall kunna ta poäng måste vi höja oss rejält jämfört med den 

senaste matchen. 

 

Vad är ert lag största styrka? 

- Historiskt sett är det alltid kollektivet som vi byggt laget på och det är också vår 

största styrka. 

 

Hur har säsongsinledningen sett ut? 

- Vi inledde svagt i de två första matcherna med stora förluster som konsekvens. 

Visserligen mot förmodade topplag men vi bjöd inte upp till mycket motstånd. Efter 

vinsten mot Sandby fick vi lite luft under vingarna men tyvärr kunde vi inte utnyttja 

det mot Bellevue. Vi har helt enkelt inte kommit upp i den nivå vi anser oss kunna 

ligga på och mönstret från i fjol upprepar sig. Då inledde vi också ytterst tveksamt 

men vi lyckades vända trenden och klättrade upp till en tredjeplats. 

 

Vilken/Vilka spelare hos er ska vi ha lite extra koll på under året? 

- Tror inte att det är någon speciell spelare som kommer att sticka ut men hoppas att 

det skall lossna för våra forwards. 

 

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

- Svårt att säga naturligtvis men förhoppningsvis på den övre halvan. 
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På lördag 14.00 är ni välkomna och bänka er på Brovallens fina huvudplan och vem som får 

sista ordet, ja, det lär 90 minuters kamp vittna om. 

Vi önskar båda lagen lycka till! 

Efter match: 

Det blev en komfortabel lördagseftermiddag för Linero IF när man besegrade Bunkeflo FF på 

bortaplan med klara 4-0. Vi förväntade oss en betydligt jämnare kamp men det var en sådan 

här dag där det inte ville sig för Bunkeflo FF medan det mesta gick rätt för Linero IF. 

Alexander Wennberg i hemmalaget säger så här om matchen 

- Den här matchen var ett riktigt bottennapp från vår sida. Vi kom till matchen efter två raka 

förluster (trots fina insatser) och var ute efter ett bra resultat. 

Nog hade han rätt och redan efter 12 minuter kan Linero IF ta ledningen genom Mohammed 

Mohammed-Abdu innan man inom 2 minuter i halvlekens senare hälft ökar till 2-0 och 3-0, 

båda målen genom Izidin Khattab. 

Alexander fortsätter sin analys 

- Jag är väldigt mån om att vi ska ha en identitet och vilja att spela fotboll, men mot Linero såg 

vi ut som vilket division 4 lag som helst. Vi var osynkade i vår press, förlorade alla andrabollar 

och hade dålig adress på passningarna i uppbyggnadsspelet. Linero vinner välförtjänt, men vi 

lär oss av detta och hoppas hitta tillbaka till vårt eget spel redan mot Kulladal på lördag.  

Desto muntrare miner var det i bortalaget och ännu bättre blev det i andra halvlek där man 

på ett smidigt sätt försvarade sin ledning och ökade till 4-0 i matchminut 75 genom Omar 

Khattab. 

Rutger Pålsson i Linero IF säger så här om matchen: 

- Riktigt skönt med en välförtjänt seger efter vår tröga inledning denna säsong. Spelmässigt är 

vi det klart bättre laget i första halvlek men om inte vår målvakt storspelat hade resultatet 

varit jämnare i paus. Nu kunde vi gå ut i andra halvlek med en komfortabel ledning och trots 

att Bunkeflo flyttade fram styrkorna kunde vi hålla undan och dessutom göra ytterligare ett 

mål.  

Båda lagen ligger fortfarande i mitten av tabellen men båda har för avsikt att stiga mot 

toppen. Förutsättningarna finns och vi tackar för att man ville vara med som ”veckans 

match” och önskar båda lagen lycka till framåt! 

 

 

Mål Minut Målskytt 

0-1 12 Mohammed Mohammed-Abdu 

0-2 34 Izidin Khattab 

0-3 35 Izidin Khattab 

0-4 75 Omar Khattab 
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Laget som segrade på Brovallen, Linero IF 

 

 
 

En besviken lagkapten i hemmalaget, Villiam Håkansson 

 


