<B>MATCHREFERAT 2008</B>
10 september
<B>IK Wormo – Eskilsminne

11-2 (6-1)</B>

Vi avslutade serien på ett imponerande sätt. Rätt inställning hela matchen igenom och årets andra
(sista?) tvåsiffriga vinst var ett faktum! Idag var egentligen fokus förlagt till det kommande kvalet,
matchen sågs som förberedelser inför vad som komma skall. Långa stunder spelade vi en
fantastiskt trevlig OCH vägvinnade fotboll. Vi vårdade boll i uppspelsfasen och chanserna framåt
avlöste varann. Kombinationerna var många, fantasin flödade och vi hade riktigt roligt på plan.
Marre var på ett härligt målhumör och redan efter 11 minuter var hattricket ett faktum. Innan
matchen var över hade målskörden dubblats och kampen om titeln "Matchens Lirare" var körd för
övriga spelare. Men ni var många som var fantastiskt duktiga idag. Vikten av att få med
ytterbackarna i anfallsspelet har vi berört i tidigare matcher. Idag var Michéle lysande i 1:a halvlek
och bidrog med många offensiva raider och Emmas 2:a halvlek på andra kanten var precis lika bra.
Centralt fungerade Evan och Fanny bra med många bra beslut. Mittfältet centralt var (som vanligt)
stabilt med Jessika / Blerina och yttermittfältarna (Johanna / Sara) gör en härlig insats idag.
Anfallsparet (Marre / Dony) fungerade riktigt bra, båda har en härlig blick för spelet och med
klacksparkar och andra finesser blev det härliga frispelningar gång på gång. Jannice och Hanna
gjorde bra inhopp (efter skada resp. influensa) och underströk att kampen om platserna till
kvalmatcherna kommer bli benhård. Då har vi även Saja, Betty och Vicky att tillgå!
Nu laddar vi om, det är ju nu det roliga börjar!
<B>Målskyttar:</B> Maria "Marre" Nilsson 6, Hanna Wastrell 2, Johanna Landin 1, Fanny
Tiitus 1 och Emma Lövström 1.
-----------------------------------------------------------------------------20 september <B>
Västra Karup - IK Wormo

4-2 (2-2)</B>

Vi inkasserade vår andra förlust i rad och idag var det inte mycket som fungerade. Vinnarskallarna
var kvarglömda på Exan och det verkade uppgivet från start, ingen riktig tändning helt enkelt.
Västar Karup inledde starkast och med sina snabba omställningar från försvar till anfall, var dom
hela tiden ett orosmoment för vår backlinje. Med lite tur hade vi 2-2 i halvlek, båda våra mål var
riktigt vackra. Sara drar på från straffpunkten på ett inlägg, stolpe in (1-1) och Dony placerar bollen
(1-2) över målvakten strax utanför målområdet. Andra halvlek trodde man att vi skulle lyfta oss
och ta tag i spelet bättre, vi hade ju trots allt en teoretisk chans att vinna serien. Men icke... Karuptjejerna var hetare och vann till sist med 4-2 helt rättvist. Vi glömmer denna matchen så fort som
möjligt. Trots fyra insläppta mål, så var backlinjen den genomgående bästa lagdelen idag och
Emma L. som fick en jobbig start mot vindsnabbt motstånd arbetade sig in i matchen ju längre
matchen led och blev Matchens Lirare! Tänker inte skylla förlusten på att 9 spelare pga. av arbete,
skador och förkylningar tvingades tacka nej till matchen. Vi har så stark och bred trupp, så vi ska
kunna vinna denna typen av match i alla fall.
<B>Målskyttar:</B> Sara Hansson 1, Donjeta Berisha 1. <B>
Varningar:</B> Saja Ar-Rawi
-------------------------------------------------------------------------------

14 september <B>
Harlyckan - IK Wormo

1-0 (1-0)</B>

Vilken match vi gör! En mycket bra genomförd match, framförallt de första 75 minuterna (sista
kvarten övergår till ett nervöst tjongande för att göra mål). Vi spelar riktigt bra fotboll med många
bra kombinationer i högt tempo. Deras namnkunniga spelare tas om hand på ett alldeles utmärkt
sätt. Emma Ernst på mitten får verkligen slita för att få något uträttat och hon klarar inte av att
hindra Jessika från att agera spelfördelare för oss, lysande arbete(igen!!!) av Jessika. Sara
Latomanski har matchen igenom svårt att komma igenom vårt försvar som spelar kompakt och
säkert matchen igenom. Dessa spelare och några till i dagens Harlyckan är tongivande spelare i
HDFFs div.2-lag, vilket bara understryker vilka insatser ni gjort idag. Och som sagt, första 75
minuterna är helt fantastiska, det är "bara" målen som saknas. Ska man vara kritisk en sån här dag
då vi spelar så bra fotboll, så är det just avsluten. Vi spelar oss fram till ett otal lägen, men inte ett
enda skott känns riktigt farligt. Det är naturligtvis illa, men samtidigt så gör deras backlinje ett
mycket bra jobb, dom går nästan aldrig bort sig i något förhastat beslut och dom fick hela tiden
understöd. Som sagt, väldigt många bra insatser idag, Jessika är nämnd, Jannice, Marre och
Emma är tre till, Fanny och Evan som centrala backar är två till. Matchens Lirare blev Evelina! (i
hård konkurrens med Fanny). Ni gjorde ett fantastiskt bra innerbacksjobb (årets bästa) idag. Visst
märktes det att detta inte var ordinarie Harlyckan vi mötte, (lite surt att serier kan avgöras pga. att
förstalaget har spelledigt ena veckan och inte andra etc.) men vi kan med stolthet säga att vi
spelmässigt var det klart bättre laget mot HDFF, förlåt, Harlyckan denna eftermiddag. Vi ger
självklart inte upp seriesegern bara för detta, även om nu både HDFF och Harlyckan matchar nästa
helg vilket betyder att Svalöv får möta ordinarie Harlyckan, Suck!
------------------------------------------------------------------------------10 september
<B>IK Wormo – Ekets GoIF 5-0 (1-0)</B>
Det är aldrig lätt att vinna matcher på beställning. Naturligtvis skall vi vinna denna match 10
gånger av 10, men Eket gör en fantastiskt bra match mot oss. Christers tjejer spelade ett
disciplinerat försvarsspel och laget krympte ytor på ett föredömligt sätt. En stor eloge till Eket för
att dom stod upp i matchens alla 90 minuter! Vi hade svårt att få igång vårt spel i första halvlek, vi
blev bl.a. avblåsta vid 12!!! tillfällen i första halvlek för offside. Okej att hälften var tveksamma
eller rent av feldömda, men när domaren lägger denna nivån från början måste vi spela med lite
större marginaler. Självklart blir spelet lidande med alla dessa avblåsningar och kanske var det
därför vi aldrig hittade ett flyt i spelet under första halvlek. Chanser skapade vi dock, förutom
Hannas 1-0 mål kostade vi på oss lyxen att bränna en straff och sådär en 4-5 riktigt bra lägen
ytterligare, så med lite flyt hade vi avgjort matchen redan innan halvlek. I andra halvlek spelade vi
en helt annan fotboll och vi låg också betydligt mer onside sista 45 minuterna. En enda gång gick vi
i offsidefällan i andra, även om domaren blåser av oss två gånger :-( (men den gången då Hanna
stack perfekt och blev frispelad är egentligen onside med minst 2 meter!!!). Men som sagt, spelet i
andra halvlek var betydligt bättre. Mer kortpassningsspel och mer bollar på marken fungerade
bättre mot ett tappert kämpande Eket. Flera av målen i andra halvlek föregicks av mycket bra
kombinationer hela vägen och vårt klapp-klapp-spel kom igång ju längre in i matchen vi kom.
Lagmaskinen IK Wormo dominerade andra halvlek totalt och många av er var riktigt bra i andra
halvlek. Vill gärna nämna Jannice som glänste på vänsterkanten och hade lekstuga under långa
stunder. På högerbackspositionen växte Michéle allt eftersom och hon vågade spela ett offensivt
backspel med många bra beslut. Men sett till hela matchens 90 minuter var det bara en spelare som
höll genomgående hög klass och det var Matchens Lirare, Jessika! Jessika gjorde en oerhörd insats

på mitten och man fick känslan av att hon fanns överallt på plan. Hon var både grovjobbare och
finlirare i ett. Skoj att hon fick göra ett mål också! Dagens mål - Hannas våldsamma projektil rätt
upp i krysset från snäv vinkel. Snyggt! Dagens inhopp - Mimmi (13år) som fick göra debut i
damlaget sista kvarten. Skoj! Härnäst väntar Harlyckan i en tuff drabbning, så nu fokuserar vi på
den uppgiften och fortsätter utmana Svalöv om seriesegern. <B>Målskyttar:</B> Hanna
Wastrell 3, Sara Hansson 1, Jessika Nilsson 1.
29 Augusti <B>Bjärelaget - IK Wormo
0-5
(0-2)</B> Äntligen lugn och ro ! Efter en strapatsrik resa till Bjärelaget där det blev lite ont om
tid inför matchstart lyckades vi ändå få en hyfsat bra uppvärmning ,tur det ! Det skulle visa sig att
våra motståndare var laddade inför uppgiften det skulle också visa sig att det inte skulle räcka till !
Vi kontrollerade matchen från start vilket innebar att dom första 15-20 min så hade vi ett st antal
kvalificerade chanser att göra mål på men lyckades inte hela vägen ,matchen avstannade lite grann
och stod och vägde tills första målet i andra halvan av första halvlek därefter så var det IK Wormo
för hela slanten ,i halvlek så ledde vi med 0-2 helt rättvist ! Andra halvlek startades på samma
kvalificerade sätt som första slutade ,vi vann många bollar högt upp på banan när vi satte press på
motståndarna samt våra omställningar var av mycket hög kvalitet där jobbade mittfältet föredömligt
och hjälpte backarna ,sådant vill vi se mer av .Kantspelet på hö sida var ett fantastiskt trevligt
dominerande inslag under hela matchen tills Marre " tog över " föreställningen ! Och som hon
gjorde det ! Kul att se den " Gamla " Marre igen ! : ) Skall man klaga så är det på att vä kanten
borde ha nyttjats mycket mer, vi får faktiskt 2 mål från den sidan ( 1 assist och ett mål ),vi behöver
variera vårt spel så att vi kan driva motståndarna från sida till sida och få fler öppna ytor . Våra
motståndare gav aldrig upp och spelade hela matchen en eloge till dom för det !Måste säga att
Bjärelaget har höjt sig och spelar en trevlig men stundtals tuff fotboll önskar dom lycka till i
fortsättningen !
Matchens Lirare : Maria Nilsson
<B>
Målskyttar:</B> Hanna Wastrell 1, Elisabeth Andersson3, Fanny Tiitus 1.
-------------------------------------------------------------------------------10 augusti <B>
IK Wormo – Billesholms IK
7-5 (3-3)</B>
Så var vi då inne i vinnarspåret igen! Denna matchen var oerhört viktig för båda lagen. Detta var
Billesholms sista chans att hänga på och för oss var det viktigt att snabbt komma över förra veckans
förlust. Vi började bra, tog kommandot direkt och gör också följdriktigt 1-0 redan efter 6 minuters
spel. Därefter fortsätter vi spela bra fotboll, men bjuder på för mycket i försvarsspelet. Billesholm
är ett mycket bra lag, jag har största respekt för Tott och gänget och ger man dom för stort utrymme,
ja då sitter målen. Detta skedde vid flera tillfällen i framförallt 1:a halvlek och vips så var det 2-3
med 5 minuter kvar av halvleken. Något turligt gör vi 3-3 genom Jessika precis innan halvtid, ett
viktigt mål. I pausen pratar vi om problemen vi haft och andra halvlek blir mer stabil
försvarsmässigt. Vi gör 4-3 och 5-3 och det börjar kännas stabilt men 2 individuella misstag senare
är det hastigt och mindre lustigt 5-5. Men vi vägrar ge upp denna match och till slut vinner vi
drabbningen med 7-5 och jag skulle vilja summera matchen så här; Mittfälts-/anfallsmässigt gör
vi en mycket bra match rakt igenom, vi skapar fantastiskt många målchanser framåt. Tror säkert att
vi producerar fram åtminstone 20 kvalificerade målchanser och sätter 7 av dessa. Samtliga mål är
vackra och snygga uppspel ligger bakom varje mål. Betty (Matchens Lirare) var helt suverän idag,
två egna mål och ligger bakom mycket av det kreativa anfallsspelet. Lysande insats, kort sagt! Vi
arbetar oss verkligen fram till varje mål och allt detta gör vi mot ett av seriens absolut bästa lag!
Målvakts-/försvarsmässigt gör vi däremot för många enskilda misstag för att vi ska vara nöjda. Fem
insläppta mål i en match är naturligtvis inte bra och mot ett lag som Billesholm räcker det ofta med
att släppa till halvchanser så sitter den. Här har Filip och jag redan diskutterat alternativa åtgärder
för att få bukt på problemet, nio insläppta på två matcher är självklart oroväckande, men vi är redan
inne på vissa små förändringar som vi tror kan ge oss större stabilitet bakåt. På träningarna i

veckan får vi se huruvida tankarna blir realiserade till nästa match. Vi vann matchen mot
Billesholm rättvist sett till spel och målchanser, ingen tvekan om det. Detta tar vi med oss till nästa
match. Vi är åter inne i vinnarspåret, lagen runt i kring tappar poäng. Vi leder serien, om än
temporärt eller? Serien är lång och vi ska se till att den lever ända fram till sista omgången!
<B>Målskyttar:</B>
Saja Ar-Rawi 3, Elisabeth Andersson 2, Hanna Wastrell 1, Jessika Nilsson 1.
------------------------------------------------------------------------------15 augusti <B>
Svalöv - IK Wormo

4-0 (3-0)</B>

Så kom då den första förlusten. Det är inte så mycket att snacka om, Svalöv var idag det klart
bättre laget. Dom ville mer från start än vi. Dom var etta OCH tvåa på alla bollar och vann allt i
luften. Dom spelade som man ska i en seriefinal. Då kan man fråga sig varför vi inte kom upp i vår
normala standard och varför vi inte var lika taggade? Svårt att svara på, men vi blev tagna på
sängen av deras uppskruvade tempo direkt från start och vi lyckades aldrig komma in i matchen.
Första halvlek innehåller väldigt lite spel från vår sida, Svalöv gör sina tre mål på nick och i
ärlighetens namn är det närmare 4-0 i halvlek än 3-1. Andra halvlek jämnar vi ut spelet, är tuffare
och skapar några bra chanser inledningsvis. Betty rinner igenom men deras målvakt läser av skottet
på ett ypperligt sätt och där punkterades nog matchen. Hade vi fått 3-1 där med knappt 30 minuter
kvar, så kunde matchbilden förändrats. Nu chansar vi istället med en trebackslinje och det tog då
inte lång tid innan 4-0 kom. Denna matchen lägger vi bakom oss så snabbt som möjligt och det är
bara att konstatera att vi inte längre kan vinna serien på egen kraft. Men serien är lång och
fallgroparna minst lika många, så hoppet lever. Nu sätter vi full fokus på Billesholm nästa helg och
då tar vi revansch på oss själva för denna genomklappningen.
------------------------------------------------------------------------------10 augusti <B>
IK Wormo – Munka/ÄFF

9-1 (2-1)</B>

Wow!!! Vilken andra halvlek vi presterar!!! Jag stod och njöt av den uppvisning vi bjöd serietrean
på! Fantastiskt! Första halvlek började annars med rena mardrömsöppningen, 0-1 efter 90
sekunders spel. Inte utan att fjärilarna började surra i magen. Skönt att se att ni var kyligare än jag
och lugnt och säkert arbetade vi oss ikapp och förbi. 1-1 kom efter en hörna där bollen hamnade
framför fötterna på Jessika, som elegant la bollen till Josse som rakade in bollen med vänstran. 2-1
gör Saja och det är skönt att se att Saja är tillbaka i gammalt gott slag efter sin långledighet. Första
halvlek kännetecknas i övrigt av väldigt mycket långbollar från båda lagen. Munkas taktik var
uppenbar, långa bollar upp till Emelie Ohlsson som är en av seriens bästa målskyttar. Tyvärr föll vi
in i deras spelsätt. Detta pratade vi om i halvlek och vi var överens om att spela vårt eget spel,
använda planens ytor och höja tempot. Backlinjen skulle också hålla bättre djup för att undvika
onödiga kontringar. Vi börjar andra halvlek som ett helt nytt lag. Vi vårdar boll, vi vill ha boll, vi
hittar ytor, vi skapar spelalternativ för varann och inte minst vi gör mål. Vilken halvlek vi gör! 7-0
på 45 minuter mot serietrean. Munka kom ingenvart i andra halvlek, den enda farlighet de hade i
andra halvlek var Michéles tillbakapassning som höll på att ställa Louise. Hanna som inte kom
loss riktigt i första halvlek fick bättre bollar att jobba på i andra och plötsligt slog det gnistor under
skorna. Tre mål och lysande spel/speluppfattning gav henne titeln Matchens Lirare! Hanna gjorde
också dagens absolut snyggaste mål, när hon från ca.25 meters håll bryter in från höger. Hanna ser
att målvakten är ute för att bryta av vinkeln och iskallt placerar hon bollen i det bortre krysset totalt
otagbart för målvakten. Ett Klassmål! Värt att nämnas är också saras inhopp med ca.25 minuter
kvar. Hon går in respektlöst och tar för sig och rent av briljerar trots sin ungdom (hon är bara 13
år!!!). Sara gör 2 mål på fem minuter och är strax därefter nära att göra ett äkta hattrick, men

stoppas av en Munkaback i sista stund. Här har Wormo Dam ett riktigt guldkorn att ta väl hand om,
härligt Sara! Vi pratade innan match om en del saker, bl.a. vikten av att hjälpa varann och att EN
spelare gör inget lag. Idag visade vi precis detta, alla gjorde jobbet och då är vi såhär bra! Nu
laddar vi inför seriefinalen mot Svalöv nästa omgång.
<B>Målskyttar:</B> Hanna Wastrell 3, Saja Ar-Rawi 2, Sara Hansson 2, Josefine Andreasson 1,
Johanna Landin 1
-------------------------------------------------------------------------------29 juni <B>
Kvidinge - IK Wormo

2-4 (2-1)</B>

Vilken lagmoral! Jag vill framhäva ett fantastiskt lag som idag gjorde det många ansåg inte skulle
gå, vinna borta mot Kvidinge! Jag har trott på er hela vägen och så kommer det att vara tills serien
är slut och vi står som vinnare! Kvidinge spelade stundtals ut oss i första halvlek men vi gav
aldrig upp, trots lite gnäll här och där. Vi ledare visste att ni skulle vara det bästa laget i andra
halvlek i kraft av bättre kondition och vinden i ryggen, en ypperlig lagmoral och en bättre spelidé.
Mycket riktigt tog vi över helt och hållet och stundtals så var det bara ett lag på planen, fantastiskt
bra! Måste bara gratulera Kvidinge till att ha en mycket bra målvakt samt "Kanga" (nr.75) som i
min mening var Kvidinges bästa spelare idag, oerhört teknisk, snabb och målfarlig med en
speluppfattning utöver det vanliga.
<B>Målskyttar:</B> Caroline Ahlbäck 3, Johanna Landin 1
------------------------------------------------------------------------------22 juni <B>
Eskilsminne - IK Wormo
3-3 (0-1)</B>
I första halvlek spelar vi med en 4-5-1 uppställning, vilket får till följd att det namnkunniga
motstånd Eskil ställde på benen i dag kom till korta. Vårt försvar/mittfält låste upp deras spel
fullständigt. De hade väldigt svårt att komma till avslut, vilket vi i ärlighetens namn också hade.
Många gånger var Ala helt ensam på topp. 1-0 i 10:e minuten kom efter en genomskärare från Ala,
som Jannice avslutar iskallt (snedträff?) på. Vi står upp väldigt bra i första halvlek och Eskil tilläts
inte rulla boll, mer än sporadiskt. I halvlek går vi tillbaka till 4-4-2 och de första 10 minuterna
spelar vi riktigt bra fotboll och gör också 2-0 genom Blerina. Så långt känns detta helt rättvist. Då
kändes det som om vi skulle få alla 3 poängen med hem, men Eskil ville annat. 1-2 och 2-2
kommer ganska snabbt och plötsligt är det match igen. Direkt efter avspark kommer Betty runt på
kanten och slår in bollen till Ala vid bortre stolpen som vackert nickar in 3-2 till oss. Med kvarten
kvar att spela sätts vi under stor press. Eskil spelar (som vanligt) en trevlig vägvinnande fotboll och
deras tyngd och rutin märks. Vi hade fullt upp med att försvara oss, så när 3-3 målet föll var det
bara en logisk följd av den press vi utsattes för. Matchen som helhet är av mycket hög div.4-klass,
men så består också båda lagen av många mycket duktiga spelare. Vi ska vara nöjda med 1 poäng.
Vi gör en fantastiskt bra match om man ser till hur många spelare vi saknade i truppen. Dessutom
använde Eskil sig av en hel del namnkunniga spelare, vilket märks inte minst bland målskyttarna.
Hoppas att de kan använda samma spelartrupp i matcherna mot de andra topplagen i serien. Nu
vänder serien och vår förlustnolla är intakt!
<B>Målskyttar:</B> Caroline Ahlbäck, Jannice Nettelhed och Blerina Sadiku
--------------------------------------------------------------------------15 juni <B>
IK Wormo – Västra Karup

2-1 (2-1)</B>

Vi startade matchen på ett positivt sätt, tog initiativet direkt och skapade en hel del chanser.
Följdriktigt kom också målen under denna riktigt bra 20 minuters perioden. Båda målen är väldigt

snarlika med inlägg båda gångerna från Jannice och avslut av Ala vid bortre stolpen. Men efter
denna ledning så tappar vi tempo, det ser emellanåt lite lojt ut och Västra Karup tillåts komma in i
matchen igen och reducerar följdriktigt. Vi hamnade i deras tempo och spelade samma fotboll
också, dvs. långa bollar utan att få med mittfältet i spelet. Det gynnar inte oss att spela på detta
sätt, vi vet om det, men idag hade vi svårt att bryta detta mönster. V.Karup var tunga att möta och
de gjorde det svårt för oss över hela plan, de gjorde helt enkelt en väldigt bra match mot oss. Sista
20 minuterna görs en del förändringar i formeringen på plan och det ger oss en bättre stabilitet och
vi tar då också över kommandot, vi skapar lägen för att kunna utöka vår ledning men närmare än en
ribbträff från Fanny kommer vi inte. I sista spelminuten får V.Karup en hörna som lyckligtvis är
resultatlös. Vi vinner rättvist sett till hela matchen, men vi bjöds på bra motstånd hela vägen idag.
<B>Målskyttar:</B> Caroline Ahlbäck 2
----------------------------------------------------------------------------08 juni <B>
IK Wormo – Harlyckan

3-0 W.O.</B>

Tyvärr ingen match idag, men nu leder vi serien även om det känns lite snopet. Hoppas bara att
detta inte påverkar tabellens slutplaceringar p.g.a. målskillnad.
--------------------------------------------------------------------------------01 juni <B>
Ekets GoIF - IK Wormo
0-6 (0-3)</B>
Efter <B>1 minut och 20 sekunders</B> spel nickar Saja in bollen på ett inlägg från Betty. 1-0 till
oss och det var riktigt vackert!!! Det är andra matchen i rad som vi gör mål i matchens inledning.
Detta visar hur duktiga vi är på att fokusera direkt från start, vilket är oerhört viktigt i dagens
fotboll. Vi fortsätter sedan att trycka på och resterande 88 minuter finns det bara ett lag på plan.
Eket står upp fantastiskt bra med tanke på det motstånd dom mötte idag. Kvicksilvret visade på 27
grader i skuggan och med detta i åtanke gör vi en kanonmatch!!! Bra tempo och sicket spel!
Spelvändningar, one touch pass, kantspel, djupledsbollar. ALLT vi gjorde, gjorde vi med mening
idag. Snacka om utspelning, stackars Eket hade fullt upp med att komma över mittlinjen långa
stunder och ändå var dom inte dåliga. Tvärtom, VI VAR RIKTIGT BRA!!! Jag tror inte att jag
överdriver om jag säger att vi vann skottstatistiken på mål med ca. 25-1! Tur för Louise i målet att
det var varmt och gott, eftersom hon långa stunder var sysslolös. Idag fungerade allt. Backlinjen
arbetade fantastiskt bra och låg rätt i markeringarna hela tiden. (Ni gjorde deras spelare dåliga
idag!) Kanon! Mittfältet anförda av Jessika (Matchens Lirare!), skapade fantastiskt mycket framåt,
samtidigt som alla arbetade förtjänstfullt hem också. Anfallarna var också rörliga och aktiva hela
tiden. Som sagt, vi är mycket nöjda med prestationen i värmen. Det känns som om spelet sitter
alltmer för varje match, trots avsaknad av flera spelare idag. Hur mycket bättre kan vi? Vilken
potential det finns i detta gäng och som en av Ekets ledare sa; - Ni verkar ha en fantastisk lagmoral
och stämning i laget! Nu laddar vi i veckan för nästa match i serien, nämligen Harlyckan.
<B>Målskyttar:</B> Saja Ar-Rawi 2, Caroline Ahlbäck 2, Elisabeth Andersson 1, Johanna Landin
1.
<B>Varningar:</B> Saja Ar-Rawi
-------------------------------------------------------------------------------26 maj <B>
IK Wormo – Bjärelagets DFF
11-1 (4-0)</B>
Fantastiskt bra inställning från start i denna match. 1-0 kom redan efter 2 minuters spel där Saja
rinner igenom. Detta var början på ett målkalas som heter duga i regn och rusk, på en fotbollsplan
som var mer lämpad för simtävlingar! Trots att bollen gång på gång fastnade i vattenpölar, så
spelade vi stundtals en bländande anfallsfotboll. Det var aldrig frågan OM vi skulle vinna, utan

snarare en fråga om hur mycket det skulle bli. Med större skärpa kunde siffrorna stuckit iväg
ytterligare, så bra var vi idag! Men samtidigt får man förstå Bjäre-tjejerna som hade svårt med
motivationen när siffrorna rann iväg. Några av målen var otroligt vackra, minns bl.a. Sajas
genombrott där bollen sticker ifrån när målvakten rundats. Saja når bollen precis på linjen sidan om
målet, går några steg in i plan och tåar in bollen. Sajas nick och Alas framstöt på Bettys inlägg är
två andra godbitar. Betty (Matchens Lirare) gör själv 2 riktiga pärlor där hon bryter igenom
försvaret och dundrar in bollarna. Det vi tar med oss från denna matchen är ett par saker; Anfallsspelet (spelet på offensiv planhalva var fantastiskt) - Kantspelet (fungerar bara bättre o
bättre) - Lagmoralen (vi har riktigt bra stämning i truppen och det genomsyrar spelet på plan) Nu
reser vi vidare, nästa anhalt blir Eket.
<B>Målskyttar:</B> Saja Ar-Rawi 3, Caroline Ahlbäck 3, Elisabeth Andersson 3, Erika Svensson
1, Maria Nilsson 1
--------------------------------------------------------------------------------18 maj <B>
Billesholms IK - IK Wormo

2-4 (1-2)</B>

Redan innan match anade vi vad som komma skulle. Det låg i luften att vi skulle vinna idag, på
något sätt. Stämningen gick att ta på, nästan. Vi startade matchen i ett högt tempo och satte press
på deras backlinje direkt. Hanna som startade matchen på bästa sätt fick tyvärr avbryta matchen
efter blott 4 minuters spel (förmodad stukning). Där tappade vi rytmen ett kort tag, men sen kom vi
åter in i matchen och som vi gjorde det! Resten av matchen var stundtals uppvisning från vår sida.
Vi vårdade boll, rullade boll, dribblade och kom till avslut, gång på gång. Samtidigt spelade
backlinjen oerhört disciplinerat och höll ihop på ett mycket bra sätt matchen igenom. Att inte
matchen avgörs förrän i slutminuterna ska Billesholm vara tacksamma över, dom var aldrig med i
matchen riktigt, fast ändå! 1-0 gör Dony efter ca.15 minuters spel, där bollen går i en båge över
målvakten in i målvaktens högra hörn. 1-1 gör Billesholm på hörna strax därpå. 2-1 kommer till
efter klapp-klapp spel där bollen når Betty på högerkanten som kommer runt snyggt och slår ett väl
avvägt inlägg som Saja möter klockrent! 2-2 kommer överraskande, när vi väntar på att vi ska
punktera matchen för gott. Men vi replikerar snabbt, i 80:e minuten ger Ala oss ledningen igen,
med en vackert placerad boll invid stolpen. Ett par minuter senare avgörs matchen definitivt när
Erika kommer längs vänsterkanten och dundrar in 4-2 till oss. Detta var en viktig seger för oss
och vi ville verkligen vinna. Alla vinnarskallarna var på plats och vi gjorde årets bästa prestation
såhär långt. Hög lagmoral, alla stöttar varann på ett föredömligt sätt. Bra jobbat, tjejer!
<B>Målskyttar:</B> Saja Ar-Rawi, Donjeta Berisha, Caroline Ahlbäck, Erika Svensson
<B>Varningar:</B> Caroline Ahlbäck, Erika Svensson
-------------------------------------------------------------------------------------11 maj <B>
IK Wormo – Svalövs BK

1-1 (1-0)</B>

I stekande sol och 25 grader i luften, genomfördes denna toppmatch i ett högt tempo med tuffa
närkamper och massor av hjärta. Första kvarten jagade vi ganska mycket boll, men vi arbetade oss
in i matchen och tog över allt mer. När Saja pressar in 1-0 till oss efter ca.35 minuters spel, så är
detta helt rättvist. Vi hade då ett klart grepp om matchen och styrde spelet på plan. Vårt mittfält
arbetade förtjänstfullt defensivt och gav inte Svalöv tid att ta emot bollar i lugn och ro. Samtidigt
arbetade mittfältet lika förtjänstfullt offensivt och iscensatte det ena uppspelet efter det andra och vi
skapade massor av målchanser Mycket bra jobbat i värmen! 1-0 i halvlek, var helt rättvist.
Andra halvlek gick ner något i tempo, men jag tycker vi hade bra kontroll på skeendet över hela
plan. Vi spelade smart i värmen, tog rätt löpningar och vilade hemma. Vid två tillfällen halvvägs in
i halvleken blev vi felaktigt avblåsta för offside. Ena gången stod Saja offside, men bollen var inte

avsedd för henne, utan till Betty. Andra gången bedömde domaren fel, när Saja vände om i helt rätt
ögonblick men men … Båda dessa tillfällen hade blivit frilägen. Istället gick Svalöv upp och
kvitterade, vilket kom som en kalldusch för oss. Resten av matchen blev ett ställningskrig, där de få
chanser som skapades, skapades av oss. 1-1 i en tidig seriefinal är inte illa, men visst känns det
som att vi tappade 2 poäng. <B>Målskyttar:</B> Saja Ar-Rawi
-----------------------------------------------------------------------------------4 maj <B>
Munka/ÄFF - IK Wormo

1-1 (0-0)</B>

Matchen igenom spelade vi oroligt i försvar/mittfält och Munka/ÄFF stressade oss till många
individuella misstag. Uppspelen var alltför ofta ogenomtänkta, mycket tack vare den press de satte
på bollhållaren gång på gång. Kantspelet som fungerade så bra sist blev i huvudsak förlagt på ena
kanten idag. Vi skapar dock minst lika många chanser som Munka i 1:a halvlek, så oavgjort är
rättvist så långt. 2:a halvlek startar på bästa tänkbara sätt. I 48:e minuten vinner Saja boll i kamp
med två Munkatjejer avancerar ett 20-tal meter utmanar en back och deras målvakt, skickar iväg
dom för att köpa korv och 1-0 till oss är ett faktum. Mycket vackert Saja! Här känns det som om
vi är på väg att få matchen dit
vi vill. Munka tillåts dock replikera strax därefter till 1-1. Därefter faller vi tillbaka till 1:a
halvlekens spel. Visst skapar vi farliga chanser sista 20 minuterna, bl.a. så har Betty en stolpträff.
Men Munkatjejerna pressar oss ändå ganska hårt i slutet, tänker då närmast på friläget som
Johanna gör en fantastisk räddning på och deras frispark i 89:e minuten som smiter strax utanför
stolpen. Puh! Så sammantaget känns 1-1 som en vunnen poäng idag. Vi vet att vi kan bättre, det
är en styrka att ta poäng när inte spelet klaffar. Så upp med huvuden allihop, nu lägger vi denna
match bakom oss och blickar fram emot Svalöv nästa helg!
<B>Målskyttar:</B> Saja Ar-Rawi <B>Varningar:</B> Viktoria Andersson
------------------------------------------------------------------------------27 april <B>
IK Wormo - Kvidinge IF

2-0 (0-0)</B>

Äntligen så har vi spelat ”premiären”. Alla lagdelar fungerade klanderfritt! I första halvlek så
dominerar vi matchbilden, vi för matchen dit vi vill med högt tempo o massor med målchanser.
Kantspelet angav tonen för halvleken. Som deras tränare sa "- det kunde ha stått 4-0 i halvlek", så
kvalificerade var våra målchanser. Plus att vi hade ett mål inne där deras back rensar inne i målet!
Andra halvlek så ökar vi tempot och visar upp "hela registret". Vilket spel tjejer, Vi är lyriska!
Snabba uppspel med få tillslag o klart div.3-tempo, bollen går via alla lagdelar både höger som
vänster sida som på ett snöre. Dock så gör vi "bara" 2 mål, vi måste berömma deras mycket
duktiga målvakt som gör ett antal mycket kvalificerade räddningar. Grattis Kvidinge, där har ni ett
riktigt målvaktsämne. 1-0 kom i matchens 65:e minut där Saja var påpassligt framme på ett
inlägg från Jannice. Dessförinnan hade vi som sagt sumpat massor av klara målchanser. 2-0 kom i
matchens sista minut efter en målchansorgie där bollen till sist gav sig och letade sig in i nätet. Vi
vill gratulera er allihopa tjejer, från Johanna i mål till Donjeta längst upp för en mycket välspelad
match som ger mersmak o borgar gott för framtiden!
<B>Målskyttar:</B> Saja Ar-Rawi och Blerina Sadiku
<B>Varningar:</B> Saja Ar

