
Division 6 Norra Halland

Kullavik IF vs. Annebergs IF
Måndag 18 april 2022 - 14:00 - Malevik IP

MATCHPROGRAM



Inför matchen
Äntligen så är det då dags för comeback 
i seriesystemet för ett herrlag! Något som 
vi alla är väldigt glada för, det hjälper oss 
att skapa en ”hel förening” med fotboll 
för alla åldrar och en möjlighet för ungdo-
marna att spela kvar i moderklubben efter 
junioråldern.

Vi rustar lite grann: rekrytering av extern 
tränare, några nya spelare från andra 
klubbar som sökt sig till oss, matchpro-
gram, kaffeförsäljning och bollkallar för att 
nämna några mycket praktiska saker. Inför 
comebacken så vill jag verkligen mana 
till tålamod. Tränare Christian behöver ha 
tålamod med sina unga spelare. Spelarna 
behöver ha tålamod med sig själva och 
förstå att det tar tid att lära sig nya saker - 
och seniorfotboll är en ny sak! Alla vi runt 
omkring behöver sätta lagom förväntning-
ar och lagom krav på ett nytt lag och helt 
enkelt visa tålamod.  

Ingen av våra spelare hade när tränings-
matcherna började någon som helst 
erfarenhet av seniorspel. Spelarna är 
födda 02-06 och är med något undantag 
fortfarande juniorer. Vi spelar fortfaran-
de juniormatcher och tränar ofta med 
juniorlagen. Träningsmatcherna har bjudit 
på ganska blandade prestationer och 
försäsongen har varit lite hackig med 
mycket sjukdomar samt en del resor och 
extrajobb. Det är mycket som skall hinnas 
med när man börjar bli vuxen. 

Laget kommer med lite tid och tålamod 
och med succesiv påfyllnad från våra ung-
domslag att så småningom vinna division 
6 men det finns verkligen ingen stress och 
det är faktiskt ganska osannolikt att det 
skulle ske första året. Det viktiga nu är att 
etablera en verksamhet som vi sedan kan 
vässa över tid. Sedan är jag helt säker på 
att spelare och tränare drömmer om att 
det skall ske redan i år…  

Vi lägger inga resurser på att scouta 
motståndare så att gissa hur serien 
kommer att sluta känns lite fånigt men det 
hör ju till – så min gissning är att Frillesås 
FF tar steget upp i år. De har en stor 
ungdomsverksamhet och har varit med i 
seniorserierna ett par år och samlat på sig 
erfarenhet. De såg välorganiserade ut och 
verkade ha fin kemi när de slog oss i DM 
i våras. 

Anneberg har haft ett lag i division 6 Norra 
i många år nu och kan den här serien. Vi 
mötte dem i träningsmatch tidigt i år och 
då slutade en fysisk match med seger för 
oss. Träningsmatch är en sak, seriematch 
något annat -jag ser framför mig en ny 
jämn match med mycket energi.

Kullavik IF önskar motståndare, domare 
och publik hjärtligt välkomna.

Jan Pettersson 
Klubbchef och sponsringsansvarig Kullavik IF
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KULLAVIK IF
1 Nils Lyrmark 
2 Samuel Zachrisson
3 Albin Rask
4 Daniel Johansen
5 Emil Jernlid
6 Simon Meijer
7 Linus Larsson
8 Oliver Larsson
9 Alvin Brixvik
10 Victor Wänt Dallaire
11 Peter Edvardsson
12 Theo Sjöberg
14 Jonathan Holmberg
15 Adam Berggren
16 Linus Stjärnehag
17  Hugo Colliander
18 Tobias Backman
19 Alex Månsson
20 Edwin Meijer
21 Abdulraxman Abdullrazaq
22 Edward Källenius

Måndag 14:00 
Division 6 Herr Norra Halland

Huvudtränare
Christian Evertsson

Ass. tränare
Henrik Larsson 

Lagledare
Jan Petersson

DOMARE:  Abdiaziz Oog
ASS. DOMARE: 



ANNEBERGS IF
1 Tobias Fekete
2 Ted Bark  
3 Elias Bengtsson 
4 Robin Johansson Malcic 
5 Anton Engström
6 Henrik Lundin
7 Casper Johansson 
8 Albin Eriksson 
9 Fredrik Litzèn 
10 Mattias Dewall 
11 Rasmus Idewald 
12  Thomas Hansson 
13 Johan Hansson 
14 Simon Berntsson
15  Albin Bergh
16 Oskar Stål
17 Linus Kristiansen
18 William Lindström 
19  Pontus Hansson 
20 David Kumlin
21  Robin Persson
22 Anton Angelbäck

Måndag 14:00 
Division 6 Herr Norra Halland

Lagledare
Stefan Gustavsson 

Mattias Malm
Dennis Sjöstedt



AKADEMIANSVARIG

Patrick Migas

Mycket stort intresse

  - Påsklov betyder nuförtiden att 
det blir match-camp på Malevik.
Förra året testade vi detta nya upp-
lägget, där vi kombinerar ett läger 
för spelarna med fortbildning för 
ledare. Då var uppslutningen 
mycket bra men vi trodde nog att 
det till stor del berodde på alla 
Corona-inställda matcher och cuper. 

Roligt nog var intresset nästan lika 
stort i år och i måndags morgon 
hälsade vi 51 barn från två olika 
klubbar och 8 olika träningsgrupper 
välkomna.

Väl förberedd och planerad Camp

Campens innehåll var planerat 
av undertecknad med två huvud-
sakliga syften: dels att förtydliga 
hur Kullavik IF vill spela fotboll i 
spelformen 7mot7, och dels att 
visa för spelare och ledare hur man 
kan koppla ihop träning och match 
för ett effektivt lärande.

Sedan ett par år tillbaka anordnar Kullavik IF  
Påsk-camp för barn 9-12 år. Akademiansvarige Patrick 

reflekterar över påsklägret i Malevik i förra veckan.



   - Vi var väl förberedda med 
träningsprogram, material, frukt 
sponsrat av Hemköp Särö - tack 
så jättemycket! - och en kul 
ledaruppsättning: såväl en rookie 
i dessa sammanhang, lite mer 
erfarna ledare och den aktiva led-
aren med flest år som ungdoms-
tränare i Kullavik IF! 

Känner glädje över engagemanget

  - När jag summerar dagarna 
blir jag glad över intresset, över 
ledarnas engagemang och över att 
vi hade tur med vädret. Mest glad 
blir jag dock över att se 51 unga 

fotbollsspelare samlas inte bara 
för lek, inte bara för att tävla, utan 
för att tillsammans ta några nya 
steg i sin fotbollsutveckling!

Patrick Migas
Akademiansvarig Kullavik IF

Ledare under Påsk-campen var:
Oliver Larsson, Melker Lyrmark, Mimmi 
Bauréus och veteranen Francis Daillare.
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2022-04-14. Vi förbehåller oss rätten till ändringar och reserverar oss för feltryck. www.kullavikif.se

FOR WORLD 
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Craft Teamwear

Kontakt: Sportchef Jan Pettersson, janne@kullavikif.se, 0702-26 33 04

Kommande matcher
Kullavik IF  Bua IF 2022-04-30  14:00
Kullavik IF Tofta GIF 2022-05-14  15:00
Kullavik IF Trönninge BK 2022-05-29  13:00
Kullavik IF Frillesås FF 2022-06-12  13:00
Kullavik IF Veddige BK 2022-06-22  19:00
Kullavik IF Rolfstorp GIF/Skällinge 2022-07-08  19:00
Kullavik IF Annebergs IF 2022-08-12  19:00
Kullavik IF Bua IF 2022-08-26  18:30
Kullavik IF Tofta GIF 2022-09-18  15:30
Kullavik IF Trönninge BK 2022-10-01  13:00


