Sista matchen för vårterminen mötte vi Köpingebro hemma. Före matchen var
tjejerna lite nervösa eftersom Köpingebro leder serien. Våra duktiga tjejer går in och
gör en kanonmatch och vinner med 2-1. Ett JÄTTEGRATTIS till er alla, ni är
superduktiga. Maja gör 1 mål och Felicia 1, bra skjutet. Ellen gör några snygga
räddningar i målet. Återigen kanonbra jobbat tjejer. Tack till Fredrik Lundstedt som
dömde. Efter matchen firade vi med korvgrillning och glass.
Tyvärr så var där återigen diskussioner om våra dispanser innan matchen, har idag
varit i kontkakt med skånes fotbollsförbund ang detta.
Vi har dispans för att ha tre flickor födda 99 med per match och denna dispans gäller
för utesäsongen 2010. För att slippa ifrån vidare diskussioner som enbart är negativa
för tjejerna så har jag i samråd med skånes fotbollsförbund och föräldrarna idag
beslutat att vi spelar i en annan serie till hösten. Vi håller på med detta för att tjejerna
vill spela boll, ha kul och det ska vara roligt för dom. /Tin

Lördag 100612 spelade vi borta mot Janstorp. Vi vann denna match med 5-3, mycket
bra jobbat av tjejerna. Var en jämn och spännande match. Emina sköt in 4 mål och
Felicia 1.Mycket bra spel och uppförande av båda lagen. Ett stort GRATTIS till er
alla.

Hemmamatch mot Pandora idag 6/6. Tyvärr började matchen med diskussion om
våra dispanser, för att komma igång och spela accepterade vi att endast ha 2 99:or
inne på plan samtidigt. Detta fick till följd att dom andre ej kunde bytas av. Tjejerna
kämpade på jättebra men förlorade tyvärr med 5-4. Våra målgörara var Emina 2,
Felicia 1 och Tilda 1. Återigen jättebra kämpat tjejer. Tack till Birgitta för god fika och
till Katja som dömde.

Måndag 31/5 möter tjejerna BSH borta i Hammenhög. Vi vann med 5-0, kanonbra
jobbat tjejer. Målgörare var Emina 3, Tilda 1 och Maja 1. Vädret var ej direkt
sommarlikt men våra tjejer kämpar på bra i alla väder.

Match mot Spjutstorp i dag på fm, tyvärr förlorade vi med 0-2. Tjejerna kämpade på
jättebra, även denna match spelade vi utan avbytare. Spjutstorp bjöd på hårt
motstånd, vi hade några bra målchanser men bollen ville inte rulla på rätt sida om
stolpen. Återigen bra kämpat tjejer. Tack till Isak som dömde och till Cilla för den
goda fikan.

Vilket busväder det var när vi spelade mot Charlo/Rynge i fredags, kallt blåsigt och
regn. Alla tjejerna var jätteduktiga och kämpade på trots att dom blev både våta och
kalla. Tjejerna vann med 1-6, kanonbra allihopa. Laget som spelade var Nathalie
som stod i mål för sin första match, Emina, Tilda, Felicia, Jennyfer, Maja och Ellen
som fick hoppa in i sista sekunden. Målgörare var Maja, Emina, Tilda och Felicia. Ett
stort tack till Charlo/Rynge som bjöd alla spelande tjejer på varmchoklad efter
matchen.

1:a hemmamatchen är nu avklarad. Vi mötte Sjöbo och vann med 2-1. Emina Nilsson
sköt in båda våra mål, bra kämpat allihopa. Vi har nu alla papper ang dispanser
iordning. Det var Emina, Tilda, Maja, Pamela, Jennyfer, Matilda, Celine och Ellen
som spelade denna match.
Malin Krantz bjöd på fika efter matchen, var mycket uppskattat. Vi ska fortsätta med
att ha gemensam fika efter hemmamatcherna.
Tack till Matilda och Katja som dömde.

Nu har serien 2010 startat för vår del, första matchen spelade vi igår mot LEV-06 i
Äsperöd. Hela laget kunde vara med och vi vann med 19-0. Bra jobbat tjejer, skönt
att det har vänt efter alla förluster förra säsongen.
TYVÄRR! var det feltolkat från OIF:s sida angående våra dispanser för 99:or så vi var
totalt sett för många överåriga med men rätt antal inne på plan. Vi ber om ursäkt till
LEV-06 för detta och matchresultatet kommer att registreras som 0-0 och vi får vars
en poäng med oss.

F10 spelade träningsmatch hemma mot BSH-Österlen i lördags 10-april. Tjejerna
tog kommandot direkt efter avspark och efter slutsignalen blev det hela 9-0 till
OIF. Efter denna storseger så firades vinsten med korv och hamburgare i
Simrishamn.

