F11 referat
Så var vi iväg i Höör och spelade vår sista seriematch för säsongen.
Vi vann med 4-3 KANONBRA alla tjejer. Matchen var jämn och tjejerna fick
verkligen kämpa hela matchen. Mågörare var Felicia 2, Emina 1 och Maja 1. Ett
extra grattis till Nathalie som visade på en bra utveckling och vågade nu gå på
motståndarna. Överlag så har hela laget utvecklats mycket, det är jätteroligt att
se. Som sämst blir vi 2:a i serien. Återigen GRATTIS

I Lördags gjorde tjejerna en kanonmatch mot Hästveda. Dom kämpade
på i blåsten och vann med 3-2. Emina var dagen målgörare. Ni kämpade
bra allihopa, hade ett bra passnings och försvarsspel.
Tack till Katja som dömde och Ann-Britt för fikan.

Missade tyvärr att referera mathen som tjejerna spelade mot
WMA, Dom gjorde braifrån sig men förlorade tyvärr med 5-3.
Desto bättre gick det i matchen mot Fjälkinge i går, här vann vi
med 2-1. Matchen var jämn och kunde slutat hur som, ni
kämpade bra allihopa. Emina gjorde båda målen och Ellen gjorde
snygga räddningar i målet. Bra jobbat.

Grattis till vinsten tjejer ni är jätteduktiga allihopa. Jag hörde ni hade ett
mycket bra passningsspel denna match.
Vi mötte Nasby IF borta och vann med 4-1.
Målgörare var Emina, Maja och Felicia.
Återigen ett stort grattis.
Tiden för körning blev lite knapp så vi kommer att tidigarlägga samlingen
inför bortamatcher med 30 minuter.

Då var serien igång, vi spelade första matchen hemma med att möta
Vanneberga IF. Det blev 1-1, våra tjejer hade dock flera bra målchanser
och vi ledde länge med 1-0 men dom lyckades få in 1-1 i slutminuten.
Emina vara dagens målgörare. Jättebra jobbat tjejer och plus till er för
att ni höll humöret uppe hela tiden.
Tack till Katja som dömde.
Vi spelar nu i F11 NÖ C, detta innebär att alla tjejer kan vara med
på varenda match.
Förra söndagen var vi och spela Halmacupen i Lövestad, deta var ett
kanonarangemang och vi ser fram emot en uppföljning på detta nästa år.

