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Inför matchen
”Tobbe är klar!”, är sannolikt det mest 
kända citatet med Glenn Hysén!? Nu är ju 
inte jag en av Europas bästa mittbackar 
och Malte Ekman är heller inte min son så 
det hela kanske haltar men visst får jag 
lust att utropa ”Malte är klar!”, för Maltes 
återkomst i de vackraste av färger har fak-
tiskt alla möjligheter att bli den injektion 
som vänder hela den här säsongen. Flera 
anledningar förstås: Utbildningen och tiden 
i Gais och Häckens akademier innebär att 
han är ännu bättre än när han lämnade. 
Han förstärker den lagdel som mest 
uppenbart behövde förstärkas – mittfältet. 
Allra främst för att det är en go kompis och 
en i grunden Kullaviksfostrad spelare som 
visar att det här projektet med ett Herrlag 
i Kullavik IF är rätt väg för att behålla våra 
spelare inom fotbollen och lokalt.

Senaste matchen borta mot Veddige bjöd 
på en lite större förlust än tidigare men det 
konstiga är att första halvleken helt up-
penbart var ett steg i rätt riktning för laget. 
Vi spelade verkligen lite mer passnings-
orienterat än tidigare och vi hade längre 
anfall och större bollinnehav än tidigare. 
Låt oss hoppas att vi kan ta ytterligare 
steg på den stigen idag mot Tofta GIF.

Mot Veddige gjorde ytterligare tre av våra 
16åringar seniordebut när Kalle Ekström, 
Oscar Holmelind och Tage Jernlid fick 

speltid. Tage är uttagen även till den här 
matchen. I övrigt ställer vi upp med lite 
mer ”ordinarie” lag. Linus Larsson som 
gör en hel del mål är tillbaka, liksom 
Edward Källenius som har potential att 
dominera mittförsvaret och Daniel Johan-
sen med sin fina passningsfot och säkra 
positionsspel. 

Jag kan inte låta bli att känna att det finns 
en del som talar för oss i den här matchen. 
Återkomsten, det något bättre spelet och 
det något mer ordinarie laget! Jag är 
åtminstone säker på att spelare och ledare 
kommer att göra sitt allra bästa.

Tofta är en relativt stor ungdomsklubb i 
norra Varberg som vi ofta stöter på i ung-
domssammanhang. Det skall bli spännan-
de att nu mäta krafter på seniorsidan. Som 
vanligt så har vi inte lagt tid på att scouta 
motståndare så ni får själva bekanta er 
med dem :) Tabellen avslöjar att de inte 
heller vunnit i år. MEN de har 3 oavgjorda 
och en betydligt bättre målskillnad än oss 
så favoritskapet får de bära.  

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 Tage Jernlid
6 Simon Meijer
7 Linus Larsson
8 Oliver Larsson
11 Peter Edvardsson
15 Adam Berggren
17 Baki Ismail
18 Tobias Backman
19 Malte Ekman
22 Edward Källenius
23 Edwin Meije
26 Anton Andersson

Lördag15:00 
Division 6 Herr Norra Halland

Huvudtränare
Christian Evertsson

Ass. tränare
Henrik Larsson 

Lagledare
Jan Petersson

DOMARE:  Abdiaziz Oog
ASS. DOMARE: 



Tofta GIF
1 Felix Johansson
2 Tim Andersson
3 Alfred Carlstein
4 Valon Shala
5 Dylan Dahlén
6 Olle Enander
7 Noel Höök
8 Alexander Delgado
9 Rasmus Åberg
10 Jacob Lund
11 Robin Qual Wold
12 Walde Glendell
13 Filip Nilsson
14 Felix Karlsson
15 Cesar Pizarro Pena
16 Robin Abrahamsson

Lördag 15:00 
Division 6 Herr Norra Halland

Huvudtränare
Anders Åberg

Lagledare
Christos Michalopoulos 
Sven-Gunnar Niklasson



MÅLVAKTSPROFIL

Alexander Bricknall

Välkommen till Kullavik IF. Kan du 
berätta lite om din bakgrund och 
tidigare klubbar?

  - Tack så mycket! Jag kommer 
sen tidigare från Kungsbacka IF 
där jag varit nästan hela livet, ända 
från knattefotbollen där jag började 
som 5-åring upp till A-laget.

Vad tror du om Kullaviks satsning 
på Herrlag, vilka är dina förvänt-
ningar på säsongen?

  - Vi har ju haft en lite tuff start på 
säsongen med lite varierad trupp
på grund av olika anledningar men

nu när folk börjar komma tillbaka 
och lite nya kommit in hoppas jag 
och tror att det vänder snart.

Den 20-årige målvakten  
Alexander Bricknall från Kungsbacka  

är ny i Kullavik för i år



Du sågs på en P15-träning förra 
veckan, hur funkade det och 
varför var du där?

  - Ja, det stämmer. Jag har missat 
i stort sett hela försäsongen då 
jag varit utomlands hela vintern. 
Eftersom jag kom hem några dagar 
innan min första match kände 
jag att det var skönt att få in ett 
extra pass och känna lite på bollen 
tillsammans med deras målvakt 
och tränare. Det var nyttigt med 
lite spel.

Berätta lite mer om  ditt vinter- 
äventyr

  - I december åkte jag med tre 
kompisar till österrikiska skidorten 
st. Anton där jag tillbringade hela 
skidsäsongen, ungefär fyra måna-
der. Det har varit ett otroligt roligt 
äventyr med massa nya kompisar 
och skidåkning. Men nu ska jag 
fokusera på fotbollen.
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2022-05-12. Vi förbehåller oss rätten till ändringar och reserverar oss för feltryck. www.kullavikif.se

FOR WORLD 
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HEROES.

Craft Teamwear

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

Kommande matcher
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


