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Småklubb.

Västra Ingelstad hade chansen att återta serieledningen när Skurup kom på besök. Så blev det inte 
utan gästerna vann med 1–0. Det avgörande målet föll redan efter nio minuter.

– Vi tappade ju tyvärr markering där vid hörnan och sedan blev det ju i princip till en 0–0-match, 
inleder Västra Ingelstads tränare Torsten Bohlén direkt efter matchen. 

Torsten erkände att Skurup är ett bra lag och att mycket av det egna spelet föll bort redan innan 
avspark, eftersom Emil Nilsson var avstängd och att det därför blev lite uddlöst framåt. 

– Det är ju verkligen en tillfällighet som avgör och även om väl Skurup inledde bäst och hade 
mycket boll, så skapades ju inga direkta målchanser, avrundade Ingelstadtränaren. 

Resultatet innebär att Skurup gick upp som ny serieledare och leder före Gylle på målskillnad. 
Båda lagen har 19 poäng men Skurup är två plusmål bättre. 

I Höllviken tog Näsets FF emot Minnesberg och även där vann gästerna. 1–3 (1–1) slutade den 
matchen efter ganska mediokert spel från båda håll. 
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För att kommentera på trelleborgsallehanda.se vill vi att du har en nätidentitet hos någon av nedanstående alternativ.Varför gör vi 
så här?

Sida 1 av 2Skurup ny serieledare efter - Småklubb - Trelleborgs Allehanda - Nyheter dygnet runt

2010-05-30http://www.trelleborgsallehanda.se/sport/smaklubb/article885252/Skurup-ny-serieled...



Gilla  

Skriv din kommentar här.

 

Visar 1 kommentarer 

Sortera efter: Visa äldst först  

Är det inte Svenn-Gunnar Moberg som tagit över i Skurup? 
Spelar ingen roll vilket lag den tränaren tar över, blir ju alltid väldigt bra.... Lycka till 

 
 

Berra om Mittbackar på plats i TFF 

Jo men jag är rädd för att Prahl och Westerberg och Lasse Larsson...

Rikard Lehmann om Hamnpjäs i en akt 

Precis vad jag skriver.Ändå tillåter jag mig ställa viktiga frågor...

bronxbenny om "Det brinner i knutarna" 

Varför brinner det i knutarna? Jo för att man dragit ut på beslutet...
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Skicka som Gäst 

 
alex 2 dagar sedan 

Svara  
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