Snabbfakta om lagen i div 3 damer Värmland
Råtorps IK
Har varit ett topplag i div 3 de senaste två åren och spenderade ett par år i div 2 innan det. Förra året
blev det en 3:e plats med 36 inspelade poäng och +37 i målskillnad. Råtorp var det lag som
producerade näst mest mål under föregående säsong.

Rävåsens IK 2
Detta år blir Rävåsen IK 2’s andra säsong i div 3 och 2017 kom de på 5:e plats. 24 poäng och +5 i
målskillnad. RIK:s förstalag är ett topplag i div 1, därmed finns det kvalitetsspelare att låna av om det
skulle behövas. Alltså är detta ett lag som kan variera mycket från match till match.

Eda IF
Eda har varit ett stabilt lag i div 3 i många säsonger och har även haft en kort sejour i div 1 och 2.
Inför förra säsongen gjorde de en föryngring i laget där många äldre rutinerade spelare lämnade och
yngre förmågor tog klivet upp till A-truppen. Det resulterade i en 7:e plats med 22 inspelade poäng
och -37 i målskillnad.

Hertzöga BK 2
Förra året vann Hertzögas A-lag div 3 och tog det efterlängtade steget upp till div 2 igen. Men även
deras B-lag gick bra med en andraplats div 4, vilket innebar att de fick ta klivet upp i div 3. Hertzöga
har länge varit ett målfarligt lag och har en otroligt bred trupp med över 30 spelare som är
välkvalificerade att spela i både div 2- och 3-laget.

Bråtens IK
Seriens andra Karlskogalag som länge levt på sina unga talanger. De har dock inför i år exporterat
spelare till både Rävåsens div 1-lag samt KIF Örebro. Med andra ord är de ett svårt lag att kartlägga
inför säsongen. Förra året slutade de på en 4:e plats med 33 inspelade poäng och +15 i målskillnad.

IFK Munkfors
Laget kom näst sist i div 2 2017 men blev inte nedflyttade till div 3 eftersom två andra lag drog sig ur
serien. Men efter en tuff säsong spelarmässigt valde de att självmant begära sig ner en division.
Ryktet säger dock att de fortfarande har ont om spelare och var ytterst nära att även dra sig ur div 3.
Senast laget var i div 3 var 2016, då de lyckades spela ihop 41 poäng och gjorde hela 64 mål framåt.
Får de ihop det spelarmässigt kommer de att vara målfarliga.

IK Arvika
Förra året var ett tufft år för Arvika. Endast 9 inspelade poäng och -50 i målskillnad. Men inför denna
säsong har flertalet spelare återvänt och förstärkt truppen från div 1-lagen Töcksfors (som i år lade
ner sina damlag) och Ämtervik.

Lysviks IF
Vann div 4 stort förra säsongen. 46 inspelade poäng och hela 119 gjora mål! 2016 åkte Lysvik ur div 3,
men tiden i 4:an blev kortvarig och nu är de tillbaka igen och garanterat redo att slänga in lite mål. De
tre spelare som gjorde flest mål i Lysvik stod tillsammans för 64 av lagets fullträffar förra säsongen.

Hoppas denna ligaguide om lagen i damernas div 3 damer i Värmland är till en hjälpande hand i
Råtorps IK:s matchtippning inför säsongen 2018!

