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Inför matchen
Dags för gräspremiär när vi idag kliver 
in på den härliga A-planen vid Särö Idrotts-
plats för tredje omgången i division 6. 
Kanske är det dags att börja plocka lite 
poäng efter två inledande förluster? Da-
gens motståndare Bua IF vann dock med 
3-0 i förra omgången och står på 4poäng 
efter 2 matcher. Sannolikt en svår nöt att 
knäcka. 

Tittar man på de två första matcherna så 
skiljer det inte jättemycket mellan oss och 
Anneberg och mellan oss och Frillesås! 
Visst vi har förlorat matcherna men det 
är verkligen inte orimligt att tänka att vi 
skulle ha kunnat ta poäng eller kan vinna 
nästa gång. I den här serien har vi ju trip-
pelmöten så det kommer 2 chanser till!

Men för att vi skall börja vinna matcher 
så behöver vi hitta mer rätt i vårt spel. Vi 
känner att vi kan mycket bättre och att 
vi delvis har lockats in i att spela ett spel 
som inte är vårt. Förhoppningen är att vi 
skall spela ett snabbt och rörligt pass-
ningsspel där vi flyttar bollen i ett bättre 
tempo än våra motståndare. Så har det 
inte riktigt blivit utan vi har fastnat i myck-
et närkamper och många långa bollar. Låt 
oss hoppas på en förändring idag. 

Tränare Christian var mycket nöjd med 
måndagens träning som hade bra uppslut-
ning och där han ledde övningar i syfte att 
hitta rätt med positioner och ett snabbare 
spel med mer passningsorienterad fotboll. 
Dessutom har många av killarna spelat 
extra med J19 för att få upp matchtempo 
och kondition. Kondition är förstås en 
nyckel om man vill spela en fotboll med 
mycket rörelser i högt tempo.

Det rör sig en del i laguppställningen. 
Christian har använt sitt nätverk och 
aktiverat Tobias Axlund, Emil Borgström 
och Anton Andersson igen efter ett par 
års paus från fotboll. Alla tre är duktiga 
fotbollsspelare som nu längtar tillbaka till 
fotbollen. Dessutom höjer de medelåldern 
och tillför både rutin och muskler. Det 
behövs – i båda de inledande matcherna 
har vi haft 15åringar i laguppställningen. 
De har gjort fina insatser men det är klokt 
att inte stressa kropparna med för mycket 
seniorspel för tidigt. 

Kullavik IF önskar motståndare, domare 
och publik hjärtligt välkomna.

Jan Pettersson 
Klubbchef och sponsringsansvarig Kullavik IF
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KULLAVIK IF
1 Alexander Bricknall 
2 Samuel Zachrisson
3 Albin Rask
4 Daniel Johansen
5 Alex Månsson

6 Simon Meijer
7 Linus Larsson
8 Oliver Larsson
9 Alvin Brixvik
10 Abdulraxman Abdullrazaq
11 Tobias Axlund
12 Emil Borgström
13 Anton Andersson
14 Jonathan Holmberg
15 Adam Berggren
16 Tobias Backman
17  Hugo Colliander
20 Edwin Meijer
22 Edward Källenius

Lördag14:00 
Division 6 Herr Norra Halland

Huvudtränare
Christian Evertsson

Ass. tränare
Henrik Larsson 

Lagledare
Jan Petersson

DOMARE:  Johan Karlsson
ASS. DOMARE: 



Bua IF
1 Jakob Olsson
2 Viktor Nordin
5 Cristopher Axelsson
6 Anton Karlsson
7 Andreas Karlsson
8 Fionit Rexhaj
9 Sebastian Sättemo Ljesic
10 Valtrim Shala
11 Rasmus Nilsson
12 Leotrim Berisha
13 Tony Ringqvist
14 Jonatan Winberg
15 Alexander Axelsson
16 Labinot Berisha
18 Niklas Hansson
19 Patrik Axelsson

Lördag 14:00 
Division 6 Herr Norra Halland

Huvudtränare
Fatmir Rexhaj

Ass. tränare
Sven Axelsson 

Lagledare
Torbjörn Nordin

Klas Tropp



KULLAVIK IF 2022

11mot11 Pojk/Herr

P07 - 15-åringarna
07orna gör sitt första år på 11mot11 och sköter 
sin verksamhet lite mer för sig själva än övriga. 
De spelar i en ovanligt svår serie ihop med 
15-åringarna från såväl Hallands tre elitklubbar 
som från de stora ungdomsföreningarna. En 
mycket utvecklande och rolig serie för killarna 
som spelar en småteknisk och passningsorien-
terad fotboll. Serien har precis börjat och vi får 
återkomma om deras öden och äventyr. Måns 
Lindqvist har redan spelat upp i regional serie 
för 17-åringar och säkerligen kommer många 
av killarna att testa J17-spel i år. Albin Bolin 
har öst in mål under träningsmatcherna och i 
försäsongscupen i Tidaholm.

J17 - stomme födda 06 
Vi har ett lag i Nordhalländsk J17-serie (juni-
orserie 17år och yngre). Här möter vi lokala 
Kungsbackalag. Det skall bli spännande att följa 

I föreningen finns närmare 90 pojkar/män som spelar 11mot11-fotboll. 
Detta bedrivs i flera träningsgrupper och i 5 olika lag i seriespel men 
samtidigt i samarbete och i dialog mellan många olika ledare för att 

skapa både utvecklingsmiljö och framgångsrika lag.

den här serien som nästan blir lite av ett Kungs-
backa mästerskap. Vår 06-grupp har utvecklats 
mycket positivt de sista 2 åren och har generellt 
sätt en god fysik och bra kamratskap. Två goda 
hörnstenar att bygga ett lag på. Hugo Colliander, 
Erik Eskilstorp, Theo Rangenstedt och Theodore 
Andersson har gjort seniordebut i tävlingsmatch. 
Rasmus Rabbe och Alexander Lorentsson 
har varit med i de inledande matcherna i den 
Regionala 17års serien. Många spelare har och 
kommer att spela J19 i Göteborg också.

Regional Serie 17 år - stomme 
födda 05
Serien vi på förhand och av naturliga skäl 
pratat mest om. Vi är alla mycket stolta över 
att klubben har ett lag som kvalat in till den 
här nivån på serie. Motståndare är lag på näst 
högsta nivån från Halland, Skåne och Blekinge. 
De 2 första matcherna mot Kristianstad och 



Falkenberg har bjudit på en seger och en 
förlust. Spännande fortsättning följer.  Elias 
Wallin tackade nej till erbjudande från GAIS för 
att få spela med sina kompisar i den här serien. 
Killarna är när det passar tillgängliga för spel i 
Herrlag och J19-lag.

J19 - matchlag med spelare från 
övriga trupper
Vi tycker att det är viktigt att vara med även i 
Göteborgs seriesystem och har därför ett lag 
i 19-årsserien där. 19-år passar perfekt efter 
som det då fungerar som extramatch även för 
de flesta av våra Herrspelare. Vi har 2 segrar 
på de första 3 matcherna och har fått till en 
rolig blandning av spelare. Det här laget blir ju 
också en möjlighet att spela ihop spelare inför 
Gothia cup.

Herrlaget - stomme födda 04 men 
med tillskott av 03 och externa 
spelare som sökt sig till oss
Christian Evertsson leder vår satsning på att 
etablera ett Herrlag som sedan i nästa steg 
kan klättra upp till en nivå i seriesystemet som 
matchar ungdomsverksamhetens kvalitet. I 
truppen har Christian tyvärr inte 22 spelare 
utan snarare 16 vilket är lite för lite och skapar 
en del problem. Vi är glada att kunna erbjuda 
den här möjligheten till seniorspel för våra 04or 
och äldre och tror stenhårt på att truppens antal 
kommer att stiga under året. 

Janne Petersson
Klubbchef och sponsringsansvarig Kullavik IF
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2022-04-28. Vi förbehåller oss rätten till ändringar och reserverar oss för feltryck. www.kullavikif.se
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Craft Teamwear

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

Kommande matcher
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


