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2012-12-22 Damelit: Kärra HF-Capeirotumba 30-22 (13-10) 

En jämn inledning, där hemmalaget gjorde ett litet ryck i slutet av första
halvlek, för att sedan dra ifrån ytterligare i andra halvlek, och därmed
kunde 2 viktiga poäng bärgas innan returen 5 januari. Bildspel o Viklas
referat , se nedan.

Uppdaterad: 07 JUN 2016 19:31

Vi som var på plats i Lillekärrshallen fick se ett mycket taggat hemmalag från
start. Ett utgruperat försvar som kräver snabba fötter mötte Tumba spelarna när
dom gick till anfall.

 

Tumba gjorde sitt första mål efter 6.20 och då borde Kärra redan ha ryckt undan i
en trygg ledning. Tumbas duktiga målvakt Amanda Telg gjorde flera fina
räddningar i inledningen samtidigt som Kärra spelarna missade målet och några
tekniska fel.

 

Detta gjorde att Tumba var med i matchen under nästan hela första halvleken.
Efter 10 min stod det 3-2 och efter 20 minuter hade vi 8-6 , Kärra gick till
halvtidsvila med ledningen 13-10.

I Kärras mål debuterade idag Jenny Sandgren och hon gjorde det med flera fina
räddningar speciellt i den första halvleken då försvarsspelet ibland saknade de
snabba fötterna och Tumba spelarna kunde springa sig igenom. En bra debut av
Jenny!

 

I den andra halvleken gjorde Kärra ett ryck ganska tidigt vilket innebar att Tumba
spelarna aldrig fick chansen att känna kontakt och Kärra kunde kontrollera den
andra halvleken utan att känna sig hotade.

 

Segern med 30-22 speglar matchbilden ganska bra. Jenny Skogberg blev bäste
målskytt i hemmalaget med fem mål och var bra både bakåt och framåt. Jenny
som numera även spelar som niometersspelare under vissa stunder - bra insats
och lagets bästa denna eftermiddag.

 

Nu blir det lite julledigt innan det är dags för returen borta mot Tumba lördag 5/1
- då gäller det att höja sig ytterligare lite , men nu skall vi njuta av segerns
sötma och önska er alla en riktigt trevlig jul!

 

Kärra HF-Capeirotumba 30-22 (13-10)

 

Kärra HF: Jenny Skogberg 5,Rebecka Karlsson 4, Elin Hagström 4, Julia Eriksson
3, Jessca Ehrnbring 3, Beatrice Nilsson 3, Amanda Borgström 3, Pauline Olsson
3,  Emelie Augustsson 1,  Daniela Gustin 1

 

Capeirotumba: Ronja Gustafsson 6, Sofia Wiberg 5, Andrea Johansson 4, Helena
Molberg 2, Hanna Tolstrup 2, Theres östlund 2, Emelie Andersson-Hildeby 1

 

Matchens lirare: Jenny Skogberg, Kärra, Ronja Gustafsson, Capeirotumba

 

Utvisningar: Kärra 4x2 min, Capeirotumba 2x2 min

 

Publik: 247

Vår kontaktinfo, se
Föreningen

Vi finns även på 

och Twitter
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