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Handbollspropaganda i Brännkyrkahallen

I välspelad match med mycket fart och finesser i Div 1 Östra bjöd båda lagen, Team Stockholm

och Borlänge HK, på en rejäl underhållning där till slut Team Stockholm stod som segrare med

32-26 efter 14-14 i halvtid.

Det är synd att inte fler hittar till Brännkyrkahallen för de här tjejerna är värda en större publik. Det

här var nog en av de bättre matcherna i denna div 1-serie. Detta trots att ingen av lagen egentligen

hade så mycket mer att spela för än äran. Ja, det skulle väl vara då att Borlänge gärna ville

förbättra sin tabellplacering jämfört med förra säsongen och Team Stockholm gärna ville ha

revansch för förlusten på bortaplan i början av säsongen.

Båda lagen är redan kvalificerade för nästa års div 1-serie men bjöd ändå upp till kamp där ingen

ville ge sig frivilligt. I Team Stockholms mål gjorde Nathalie Ytre Eide come back efter en tids

skadefrånvaro och gjorde en mycket bra insats mellan stolparna.

Team Stockholm inledde matchen bäst och snabbt en tremålsledning via Vanessa Mate från

högernio, Rebecka Löthwall från mittsex framspelad av Vanessa och slutligen Sandra Norén från

högerkanten även hon framspelad av Vanessa.

Dock vände Borlänge snabbt tillbaka 3-1 av Kristine ”Titti” Berg på straffkast, 3-2 av Frida Stelius på

högerkanten, 3-3 av Hanna Fredriksson från högernio och dessutom Borlängeledning 3-4 återigen

på straffkast av Titti Berg. Matchklockan stod då på 08.05

Lorin Mahmud snappade upp en målvaktsretur och kvitterade till 4-4. Första halvlek kom att bli

mycket jämn med omväxlande ledning av de båda lagen. I Borlänge stod Hanna Grytegård (född

1994) bakom det mesta och bästa av lagets spel och var ständigt ett orosmoment för Team

Stockholmsförsvaret. Dessutom två bra målvakter i vardera laget. Nathalie Ytre Eide i Team

Stockholm och Rosmarie Pettersson i Borlänge.

I Team Stockholm var alla spelarna på tå och kämpade frenetiskt och lyckades hålla Borlänge

stången under första halvleken trots en ojämn fördelning av straffkast (Borlänge 4 (alla i mål) och

Team Stockholm 0) samt utvisningar (Team Stockholm 2x2 min, Borlänge 0). Med det i bagaget

kändes det som att andra halvlek skulle komma att avgöras på vilja och kondition.

Andra halvlek inleddes med ett snabbt mål av Borlänges Titti Berg, 14-15. Bara sekunderna senare

kvitterade Vanessa Mate till 15-15 på en andravågskontring framspelad av Rebecka Löthwall.

Vanessa gav sedan Team Stockholm ledningen med 16-15 på straffkast där Borlänge renderades

en utvisning. Team Stockholm kunde dock inte utnyttja övertaget där utvisningsperioden slutade 1-

1, och ställningen 17-16.

Matchen höll sig jämn fram till den 43:e matchminuten och ställningen 22-22. När Rebecka

Löthwall minuten senare gav Team Stockholm ledningen med 23-22 framspelad av Vanessa Mate.

Samtidigt fick Borlänge sin andra utvisning.

Denna gång höll Team Stockholm tätt bakåt medan Malin Rödin gjorde 24-22 från mittsex

framspelad av Vanessa med kvarten kvar att spela. Minuten senare kontrade Ella Rydmark in 25-

23 framspelad av Ellinor Löfgren.

Borlänge reducerade till 25-23 på Straffkast (Titti Berg) och 25-24 av Hanna Norén på genombrott.

Därefter slog Malin Rödin till två gånger om på mittsex. 26-24 assisterad av Rebecka Löthwall och

27-24 framspelad av Ella Rydmark.

Ella Rydmark gjorde sedan själv 28-24 via genombrott i den 53:e matchminuten. Vanessa Mate

ökade på till 29-24 och Lorin Mahmud gjorde 30-24 från mittsex assisterad av Matilda Håkansson.

Därefter tog Borlänge Time Out. Matchklockan stod då på 54.28

Men Borlänge kom inte närmare. De två sista målen signerades Amanda Ferm från högerkanten

framspelad av Vanessa Mate, 32-25, och Hanna Grytegård via genombrott, 32-26. 

Det var riktigt kul att se tjejerna spela idag. De visade en stor kämpaglöd och frenesi både i anfall

och försvar.

Nu återstår endast en omgång i div 1 östra. Den spelas söndagen den 24 mars mot Nacka i Nacka

Bollhall, därefter är div 1-säsongen över. Dock återstår för spelarna födda 1994-1995 finalspelet i

JSM i april.

Efter matchen utsågs till matchens lirare i Borlänge – Hanna Norén och i Team Stockholm –

Vanessa Mate.

/Tomas Paulsson

Matchfakta:

Team Stockholm HS – Borlänge HK 32-26 (14-14)

Målskyttar Team Stockholm: Vanessa Mate 9 (2), Ella Rydmark 6, Malin Rödin 4, Ellinor Löfgren 3,

Amanda Ferm 3, Rebecka Löthwall 3, Lorin Mahmud 2, Sandra Norén 2.

Målskyttar Borlänge: Kristine Berg 8 (5), Hanna Norén 5, Hanna Fredriksson 4, Frida Stelius 3,

Camilla Månsson 3, Hanna Grytegård 2, Maja Eriksson 1.

Utvisningar: Team Stockholm 5*2 min, Borlänge 4*2 min.

Foto: Vanessa Mate, fotograf: Peter Domeij
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