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Sex raka segrar

Vasst lag. Daniel Pålsson (till vänster) anför Getinge IF:s offensiv medan Markus Hulander är spelande tränare. Cetinge
är höstens lag i söderfemman med sex segrar i de sex senaste matcherna och skuggar nu topplagen.

Getinge jagar topplagen
med hysterisk höstform
Näst sist när
serien vände i somras.
Nu häng på kvalplatsen upp till division 4
efter sex raka segrar.
Getinge IF är höstens
lag i söderfemman.

FOTBOLL.

- Vi har hittat flytet kan
man säga. Vi har testat lite
olika uppställningar, men
det är mer inställningen
och det som sitter i huvudet på spelarna som har
ändrats från i våras, säger
spelande tränaren Markus
Hulander, 27.
Getinge IF:s kurva har
sakta men säkert pekat
uppåt efter bottennappet
2006, då man slutade näst
sist i division 7.1 höstas blev
det uppflyttning från division 6. Nu har de grönvita
även hittat fotfästet i femman och hade - innan Lilla
Tjärby tjuvstartade den 19:e
omgången med 3-2-segern
mot Knäred i onsdags bara två poäng upp till kvalplatsen till division 4.

Andraplat^
sen känns absolut
rimlig om vi gör vad
vi ska.
MARKUS HULANDER.spelande
tränare i Getinge IF.

En remarkabel vändning
av ett lag som bara hade
jumbon Genevad/Veinge
efter sig i tabellen efter vårsäsongen.
Men de sex senaste matcherna har gett maximala 18
poäng efter att Getinge
bland annat besegrat serieledande Böljan med 3-2
och trean Walldia med 4-3.
I båda kamperna vände GIF
dessutom sena underlägen.
Daniel Pålsson, 32, top-

FAKTA Getinges
segersvit i höst
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Lidhult (b)
Böljan (h)
Unnaryd (b)
Walldia (h)
Knäred (b)
Trönninge (h)

3-2
3-2
3-1
4-3
2-1
5-1

par Getinges interna skytteliga på tio mål. I fjol nätade han 29 gånger i sexan.
Han menar att en framgångsfaktor är att respekten för den högre serien nu
har släppt. En annan är
blandningen mellan äldre
och yngre spelare.
- Vi är tre-fyra som har
fyllt 30, resten är mellan 18
och 22 och det är extremt
bra. Förra året kändes det
som att det var väldigt
mycket upp till några stycken spelare, men i år känns
det som att många av de
yngre har tagit ett kliv till,
säger han.
Cetinge har också lyckats
täta de luckor som har uppstått. Filip Nilsson har axlat
skadeförföljde Joakim Anderssons roll som Pålssons
högra hand i offensiven.
Marcus Klasson, ny för året
från Harplinge, har klivit in
i försvaret.
- Men det är ingen spelare som har stått ut jättemycket över mängden utan
jag tycker att kollektivet
har varit det starkaste, påpekar Hulander.

Både Hulander och Pålsson talar om ett stort engagemang i hela föreningen.
Och det är inte bara herrarna som är i toppform i Getinge IF - damlaget ligger
tvåa i division 4 och damernas B-lag leder femman.
För herrarna återstår fyra
matcher, närmast i morgon
borta mot sladdande Genevad/Veinge, som vann med
5-1 i Getinge i våras.
- Det finns inga lätta
matcher, konstaterar Hulander - men vågar sig ändå
på en tabellmässig spekulation:
- Fem poäng upp till Böljan kan bli lite svårt kanske.
Men andraplatsen känns
absolut rimlig om vi gör vad
vi ska.
Carl Fredrik
t » Ä.1 Johansson
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