Övriga matcher omgång 3

27/4 P18 - Triangeln
27/4 Älvsjö - Hässelby
27/4 Tyresö - Sätra
27/4 Djursholm - Örebro
27/4 Enskede - Södersnäckorna

Nästa hemmamatch:
Lördag 18/5 16.00 mot Sätra SK

INLÄGGET
"So far, so good", ja så skulle kanske engelsmannen ha karaktäriserat vår start.
4 poäng på två matcher mot motståndare, som vi historiskt haft svårt emot,
får vi nog säga är en bra start. Värdering av hur bra resultaten är, kan vi göra
först när vi kommit längre in i säsongen. Klart är dock att det är en bättre start
än de senaste två säsongerna, då vi tillhört bottenskiktet när serien har vänt.
På grund av våra Futsal-spelande tjejer har vi haft svårt att få ihop det i början
av säsongen. Nu tycks vi dock ha lyckats på den dryga månad som gått sedan
detta spel avslutades. Våra nya tränare, Charles och Chux, har jobbat
målmedvetet sedan januari med de spelare som varit tillgängliga, oavsett om
det varit 8, 14 eller 18 stycken på träning. Vi har fått till en bra blandning av
ungt och gammalt, lokalt, regionalt och utländskt. Tre amerikanskor och två
kanadensiskor återfinns i truppen. Vad som är påtagligt för den utomstående
betraktaren är den glädje som finns i truppen och som hittills har återspeglats
på planen. Detta kommer att vara en viktig faktor i jakten på en topplacering.
Dagens motståndare, Täby FK, har startat serien starkt och kan ståta med full
pott och serieledning. I senaste omgången slog de Södersnäckorna med 6-2
och i första matchen vår förra motståndare P18 med 4-2 på bortaplan. Så idag
kommer vi verkligen få bekänna färg och kanske få en fingervisning om
färdriktningen i fortsättningen.
Styrelsen kommer under våren att starta upp ett arbete för att utarbeta
strategier för hur föreningen ska bli uthållig över tid. I detta arbete kommer
också spelarna att bli involverade. "Av, med och för tjejer" är bra ledord för ett
lyckat resultat. Delar av arbetet har faktiskt redan startat och då tänker jag
framförallt på det samarbete som vi har kring tjejfotbollen som går under
namnet "Tjejkraft". I detta nätverk är alla föreningar som har tjejfotboll
involverade. Syftet är framförallt att öka mängden tjejer i alla åldrar som
spelar fotboll för att få en större bredd, vilket också ska göra att vi får fram fler
tjejer till seniorfotbollen. Arbetet sker framförallt med diverse aktiviteter för
att skapa mötesplatser mellan spelare och ledare.

32 Eva Johannsdottir (MV)
3 Sofia Lindkvist
4 Caroline Stenström
5 Matilda Lindkvist
6 Julianna Ollfors
7 Emelie Reyes Orellana
8 Petra Sundqvist
9 Emma Isabell Victoria Innala
10 Mimmi Engberg (K)
11 Kajsa Kjellander
13 Felicia Alpenmyr
14 Karolina Åberg
15 Matilda Ekerberg
16 Emma Jakobsson
17 Celina Johansson
21 Amanda Lundin
22 Emma Tibell Häger
Evelina von Euler Chepin
Mikaela Lavén
Nelly Runbom
Sofie Persson
Terese Marklund

1 Isabella Gustavsson
2 Amanda Alfredsson
3 Isabelle Steiler
4 Nathalie Grossman
5 Maggie Zacsko
6 Maja Björklund
7 Tabitha Nyberg
8 Victoria Martyn
9 Raisa Morrison
10 Jessica Nordling
11 Sandra de Brun Kenk (K)
12 Veronica Nyström
13 Diala Elia
14 Nadine Liljequist
15 Morgan Mosack
16 Ida Norström
17 Jessica Varli
18 Chanel Youssef
19 Maria Hellström
20 Malin Nyberg
30 Kate Mason

Truppen

Truppen

Ledare

Charles Samson
Chukwudu Nwogu
Vieko Pranic
Ulrika Settle
Jan Kenk

Ledare

Annelie Noren
Stefan le Moine
Jörgen Persson

Nu ser vi fram emot en jämn och välspelad match och som det ser ut just nu,
två av seriens bästa lag.

Huvuddomare: Emma Wesselgård
Ass. Domare: Halil Bas
Ass. Domare: Sani Osmanovic

