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Veckans match! 

 

Vecka 19 

Askeröds IF – Perstorp Bälinge IK 

Division 4 Dam Västra Skåne 2022 

2022-05-05 11.00, Askeröds IP 

Domare:  

Slutresultat:  

Publik:  

 

Inför match: 

Askeröds IF ska i veckans match ta emot Perstorp Bälinge IK. Perstorp sätter sig i sina bilar 

och kör dom 62 km söderut och landar i Askeröd en stund innan matchen har avspark. Det 

är en match mellan två lag som helt klart kan blanda sig i toppstriden och det har man redan 

bevisat när man ligger på 5:e plats (Askeröd) och 3:e plats (Perstorp). Båda lagen kommer 

med segrar från föregående omgång, även om Perstorp fick den segern på en WO. Felizia 

Barkentin och Wilma Olsson är Askeröds IFs trognaste målskyttar så här långt, med två mål 

vardera men som Henrik, tränaren säger nedan så är den stora bredden Askeröds stora 

styrka i år. För bortalaget har man en stark målskytt i Evelina Olsson som redan satt fyra 

fullträffar i år.  

 

Senaste Resultaten för lagen (veckans lags resultat först): 

Askeröds IF: 

Höörs IS (B) 2-2 

Landskrona BoIS (H) 1-11 

Ljungbyheds IF (B) 3-0 

 

Perstorp Bälinge IK: 

Röstånga IS/Svalövs BK/Kågeröds BoIF (H) 1-3 

Stattena IF (B) 2-1 

Teknologkårens IF LTH (H) 3-0 (WO) 
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Lagbild Askeröds IF 

Henrik Albertsson, tränare i Askeröds IF fick svara på några frågor inför veckans match 

Vad har ni för tankar kring dagens match?  

- Tankarna kring söndagens match är bra. Vi ser framemot att få möta ett bra 

fotbollslag som vill spela bollen längs med marken. Det kommer bli en tuff och 

spännande match nere i Askeröd! 

Vad är ert lags största styrka? 

- Vårt lags största styrka är absolut vår bredd på truppen och individernas hunger för 

att utvecklas varje träning och varje match.  

 

Hur har säsongsinledningen sett ut? 

- Säsongsinledningen har blandat och gett. Vi har haft 3 bra matcher och ett magplask 

mot ett otroligt skickligt Landskrona BoIS. Men vi vet att vi kan lägga in några växlar 

till.  

 

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

- Vi har en jämn och bra trupp där alla drar sitt strå till stacken. Så jag får säga att vårt 

kollektiv får man ha koll på.  
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På vilken placering i tabellen hittar vi ert lag när vi avslutar serien i oktober? 

- För oss är det mest relevanta att fortsätta ta kliv utvecklingsmässigt och slussa in våra 

duktiga ungdomsspelare i seniorfotbollen. Lyckas vi med det lär vi säkerligen nå en 

värdig tabellplacering också. Men vilken det blir får vi se i höst.   

 

Söndag 15 maj klockan 11.00 är det dags på Askeröds IP eller Kyavallen som den också 

benäms som och som Perikles sjunger i den nya svängiga låten som gjorts för just Askeröds 

IF och Kyavallen. Det förväntas en jämn kamp och sådana matcher är extra spännande att 

följa! Vi önskar lagen lycka till och må bästa laget vinna, eller om det blir så att att man delar 

på poängen, vi får helt enkelt se! 

Välkomna till! 

 

 

 

 


