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Sport.

Gylle och Västra Ingelstad bjöd på riktigt bra småklubbsfotboll i lördagens derby på stadion och 
det fanns gott om folk på plats. Efter en mållös förstahalvlek kunde gästerna vinna med 2–0.

I och med segern ligger Västra Ingelstad också på samma poäng som serieledande Klågerup – som 
har fem mål bättre målskillnad. 

– En väldigt tuff match och det kändes som första målet skulle avgöra. Västra Ingelstad är ett 
mycket bra lag som säkert också kommer att hänga kvar i toppen, menar Gylletränaren Rickard 
Harletun efter matchen. 

Rickard tvingades spela utan Daniel Persson – som var avstängd men hade nye Rabih Kanaan 
med. Rabih kommer från takterna av Umeå och har tidigare spelat division fem-fotboll. Inför 
fortsättningen har Rickard Harletun dessutom tillgång till Johan Assarsson. Johan har Gylle som 
moderklubb men kommer nu från spel i Anderslöv. 

Om nu Gylle åkte på säsongens första förlust, så fortsatte Gislövs negativa trend och efter 1–2 mot 
just Gylle senast blev det nu förlust med 0–3 i Holmeja. 

Näsets FF tog första segern någonsin i division sex och NFF gjorde en ”femetta” borta i Janstorp. 
Av de fem målen gjorde Jeppa Andersson fyra och i pausen stod det 1–3. 

I division fem spelades endast matcher i ”Malmöfemman”, där BK Näset och Vellinge möttes i ett 
intressant derby. Näset kom utan förlust och utan något insläppt mål till matchen och Vellinge 
kom med noll poäng men inget är förutsägbart i småklubbsvärlden. Vellinge tog ledningen genom 
Pontus Phexell en bit in i andra halvlek men Tim Jörvall räddade poängen åt Näset med cirka 
kvarten kvar. 
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