
Krisen i Anderslövs Boik allt djupare. 
PUBLICERAD DEN 12 JUNI 2011 KLOCKAN 16:19 AV Björn Sandberg TRELLEBORGS ALLEHANDA 

Västra Ingelstad IP ligger en bra bit från Trelleborg. Rätt lik Snarringe IP, omringad av träd. Planen har alla förutsättningar för att 

vara perfekt. Dock var gräset något högt och för mig som gillar fotboll när det spelas längs med marken, föll det inte i smaken. 

Inför matchen låg de båda lagen Västra Ingelstads IS  och Anderslövs Boik på sista respektive näst sista plats i tabellen. 

Division 5 södra som serien heter innehåller fyra Trelleborgslag (Gylle, Skansen, Behar, Anderslöv). Alla fyra lag ligger runt 
nedflyttningsstrecket och Anderslöv ligger sämst till just nu. Inför dagens match mot Västra Ingelstad hade laget samlat in 

fjuttiga 5 poäng. Vid vinst för Anderslöv och man kunde knappa in på Bosniska FK Behar som ligger på 9 poäng.  

Men, det var allt förutom bra spel från Anderslövs sida idag. Matchen var inte speciellt gammal när Anderslövs målvakt Kenny 

Magnusson drog ner en Ingelstad-spelare i eget straffområde. 1-0 i baken redan i början och de hängande huvudena låg nere 
vid fotknölarna. Vid detta tillfället hade Anderslöv behövt en ledare, en riktig ledare. Tyvärr saknades det idag, det har nog 

saknats hela säsongen. Ingen som visar, vad vi kallar för – stake! 

Anderslöv är känt för att vara ett ”höst-lag” och man brukar också spela bättre på hösten. Men så som man spelar för tillfället 

förtjänar man nog inte ens att ligga kvar i Division 5 till hösten. 
2-0 letade sig in bakom Anderslövs målvakt, även 3-0 och 4-0. Till sist också 5-0. Det var först i slutet när Anderslöv började 

spela ”desperat-fotboll” och tjongade bollarna som man också började skapa chanser. Men med 5-0 i baken är det – för sent. 

Nej Anderslöv, det här duger inte. 

Vad som bör och ska göras vet jag inte, men något måste nog ske innan det är – för sent. Jag hoppas och tror att man klarar 
av att hålla sig kvar. Men då måste alla dra sitt strå till stacken. 

Vill ge ett extra plus till Västra Ingelstads Emil Nilsson i denna matchen. Tvåmålsskytt, men borde kanske gjort ett eller två til l? 
Killen gjorde exakt vad han ville, när han ville det. 

5-0 var rejält i underkant. Anderslöv ska ha tur att man inte förlorar med 15-0. 

Västra Ingelstads IS – Anderslövs Boik 5-0 
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