Så nu går vi mot slutet av vårt seriespel, hela hösten har varit tuff för våra tjeje
men dom är otroliga kämpar allihopa. I lördags mötte vi Lunnarp borta och dom
jobbade och slet hela matchen, blev några snygga anfall men bollen nätade
aldrig. Vi har dock ett bra försvarspel och duktiga målvakter. Bra jobbat tjejer.

Oj vad tiden går, har totalt missat sidan sedan höst serien kom igång. Hittills har
vi haft en tuff höst, endast nio tjejer kvar i laget så när någon har förhinder är
det kärvt. Tjejerna är dock några riktiga kämpar och lyckas för det mesta hålla
humöret på topp och stötta varandra, fortsätt med detta. Vi som ledare har valt
att lämna VO i vår nästa match mot Spjutstorp, dom som undrar varför kan
kontakta Görgen eller Tin . Fortsätta kämpa tjejer, i förra matchen satte ni två
mål och på träningen idag var det mycket mål och ännu fler skott på mål.

Har tyvärr missat att referera några matcher men nu kommer vi igen. I lördags mötte vi
Spjutstorp hemma, tyvärr så gick bollen ej vår väg. Hade många bra skott på målet men bara
ett gick in. Slutresultte blev 1-6 men det är ej rättvisande, vi hade varit värda något mål till.
Spelmässigt så var spelet det mest välutvecklade för denna säsongen, nu är vi på gång. Bra
kämpat alla som var med och kämpade. I söndags var det fyra av tjejerna som sälde fika på
hemvändardagen och två hade bakat, det gav en bra slant til lagets kassa.
Felicia Krantz har slutat spela hos oss, vi önskar henne lycka till i Spjutstorp.

Långfredagen mötte vi Lunnarp hemma, det var en mycket jämn match spelmässigt, så
resultatet 2-4 kändes ej rättvist. Alla tjejerna jobbade som vanligt på jättebra. Emina gjorde
båda målen, men det var fler tjejer som hade målchanser som tyvärr gick på fel sida stolpen.
Stundtals så var det hårt tryck på motståndarna. Ellen stod i mål denna match.
Före matchen blev vi fotograferade för ett nytt lagfoto.

Så då var serien igång, vi mötte Spjutstorp borta och vann med 3-2.
Kanonbra jobbat alla tjejerna. Målgörare var Emina Nilsson (1) och
Jasmine Nilsson (2). Målet passades av Felicia Krantz.
Ett stort grattis till er alla.

