
                 
 
 
LAGUPPSTÄLLNINGAR 

 
 Tjörnarps BoIF  

 
21. Fredrik Norlin 
 2. Martin Kristoffersson 
 8. Kent Wallin 
 5. Dennis Svensson 
13. Morgan Nathell 
99. Joakim Nilsson 
 3. Mikael Johansson 
 4. Johannes Pålsson  
40. Kalle Frykmalm 
12. Sebastian Lindstedt 
 9. Daniel Thörncrantz  
 7. Erik Åkesson 
11. Mikael Larsson 
15. Carl Johan Andersson 
 6. Conny Lack 
10. Jacob Johansen  
 Tränare 
 Håkan Swärd 
 Lagledare 
 Roger Persson 
 Christer Olandersson  
 
 
 
 Dagens Domare 
� Dragi Bosevski 
 
 

 

Vedby/Rönne IF 
 
 9. Matthew Cusick 
 7. Marcus Hermansson 
12. Linus Hedberg 
 4. Hampus Jönsson 
13. Filip Olsson  
 8. Alexander Nielsen 
 5. Martin Olofsson 
12. Ola Olofsson 
10. Mikael Persson 
14. Niklas Pålsson 
11. Ted Seger 
 3. Fredrik Viebke 
 6. Jonas Viebke  
 1. Tomas Strand 
17. Tobias Zentio 
18. Roger Zentio 
Tränare 
Roger Zentio 
Lagledare 
Ulf Olsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi hälsar dagens publik, domare och spelare välkomna till  
Tjörnevallen.  
Nu börjar det dra ihop sig till en spännande slutstrid i denna 

serien. Det kan ju tyckas att Tjörnarps tabelläge är bättre denna gång 
än för 2 år sedan då vi också ledde serien inför slutomgångarna. Om ni 
minns så förlorade Tjörnarp då två av de tre sista matcherna och 
ramlade ner från sin ledningsposition och fick kvala till div 6 mot 
Helsingborgs Södra. I år är det bättre förutsättningar för avancemang, 
två lag går upp i division 6. Tjörnarp leder för tillfället med 5 poäng före 
Maglasäte men trean Vedby/Rönne (8 poäng efter Tjörnarp) kommer att 
göra allt i dagens match för att försöka klättra över kvalstrecket. 
Vedby/Rönne har ett riktigt tufft slutprogram, idag Tjörnarp, nästa 
helg Maglasäte och till slut Norra Rörum. Tjörnarpsgrabbarna har 
bestämt sig för att inget annat än serievinst är det som gäller så vi får 
hoppas att det är ett riktigt taggat lag vi ser på plan i dag. Laget har ju 
hittills spelat bättre mot de bäst placerade lagen i serien. Vi hoppas att 
det blir så även idag. 
B-laget har stått över förra helgen men har åter match på tisdag borta 
mot Harlösa IF. Det blir näst sista matchen för B-laget som sedan 
endast har GOF kvar hemma. Sista matchen mot Sösdala blir inte av 
sedan Sösdala uteslutits ur B-lags serien (efter 3 wo). Damlaget har 
också 2 matcher kvar, båda på hemmaplan. På söndag kommer Stehag på 
besök och nästa söndag är det dags för Vollsjö/Askeröd. Damlagets 
första spelår har gått bättre än förväntat och laget gjorde en mycket 
bra insats mot Röstånga i söndags då de testade Lagerbäcks uppställning 
3-5-2. Ungdomslagen kämpar på och F15 var mycket nära en vinst i 
tisdags då de mötte Tyringe borta, de hade en ledning på 2-1 till en 
kvart återstod av matchen och släppte några enkla bollar bakåt och 
slutresultatet blev 4-2. P11 mötte förra söndagen Rinkaby då Anton 
Swärd och David Nilsson blev målskyttar för Tjörnarp i en match som 
slutade 2-12.                                      
                                       Lycka till grabbar! 


