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Nu är det klart – GT Söder spelar i Damallsvenskan nästa säsong! På lördagskvällen (12/3) var
avancemanget till näst högsta serien ett faktum. Vårt lag tog med råge den poäng som behövdes genom att
i Sköndalshallen besegra HF SIF med hela 36-21.

Eftersom Nacka HK förlorade borta mot VästeråsIrsta HK på söndagen är GT Söder i serieledning inför sista
omgången. Det är bara att lyfta på vinterkepsen och säga ett stort grattis till samtliga spelare och ledare i
GT Söders damtrupp anno 2016!  

HF SIF (Skånela IF:s utvecklingslag med Uera spelare födda 1997-98) bjöd till en början på hyggligt
motstånd. Tavlan visade 4-3 efter sju min. spel. Några minuter senare hade ställningen ändrats till 9-4 och
senare till 14-8. En stark spurt av det gästande laget i slutet av halvleken ändare siffrorna till 14-11.

Efter pausvilan var det inget snack om saken. Hemmalaget drog ifrån till 20-12 efter bra spel såväl framåt
som bakåt och frågan var då bara, hur stor segermarginalen skulle bli. Till slut blev det hela 15 bollar upp.   

 - I den andra halvleken visade våra spelare hur mycket handboll de har i sig. Alla tjejerna \ck bra med
speltid. Vi har en bred trupp och elva av dem antecknade sig i målprotokollet denna gång. Vi har snittat på
c:a tio under säsongen. En mycket bra fördelning. 

 - Vår målsättning är att gå obesegrade genom hela vårsäsongen. På lördag (19/3) möter vi AIK hemma i
den sista omgången och den matchen bör vi vinna, sade de båda tränarna Victor Ericson och Christopher
Carlsson efter slutsignalen.  

Samtliga spelare bidrog till segern i lördags. Tråkigt bara att målvakten Pernilla Idegran råkade ut för en
ögonskada, när en boll träffade henne i ansiktet. Pernilla \ck bryta matchen efter 23 min. spel och ersattes
sedan av Heidi Keiser. Förhoppningsvis är PI snart spelbar igen.   

Den interna skytteligan leds av Alexandra Siirala på 91 mål före Sanna Stolperud 88 och Gabrielle Hagman
86.  
HF SIF har ett ungt och lovande lag. Tyvärr lyser orutinen igenom. Laget Uyttas nu ned till div. 2. I lördagens
match kan matchens lirare, Faith Eriksson, och mittsexan / åttamålsskytten Linnea Gotthold framhållas.

Matchfakta

Matchbild: 1-0, 2-2, 4-3, 9-4, 10-7, 14-8, (14-11), 18-11, 21-14, 26-14, 31-19, 34-19, 36-21. 

Matchens lirare, GT Söder: Lina Stolperud.

Matchens lirare, HF SIF: Faith Eriksson.

Målgörare, GT Söder: Gabrielle Hagman 6, Alexandra Siirala 6 (2), Rebecca Eriksson 5, Lina Stolperud 4,
Sanna Stolperud 4, Moa Hagberg 3, Yasmin Domonji 2, Amanda Kimström 2, Erika Åkerlind 2, Hanna
Gustafsson 1, Emelie Kindlund 1.

Målgörare, HF SIF: Linnea Gotthold 8, Faith Eriksson 5, Amanda Larsson 3, Stina Norio 1, Maja Hansson 1,
Cornelia Kuller 1, Nathalie Norman 1, Ellinor Eriksson 1 (1).

Domare: Jennifer Sandström och Kajsa Lundgren.

Utvisningar, GT Söder: 2 x 2 min, HF SIF: 4 x 2 min.

Publik: 86.

Texas Longhorn sponsrade med priser till matchens lirare i båda lagen (Lina Stolperud i GT Söder och Faith
Eriksson i HF SIF). Hedvig Hammarlund och Erica Ejderskog från vårt F02-lag var prisutdelare. 

I sista omgången kommer alltså AIK Handboll på besök i Sköndalshallen. Då räcker det med en poäng för
GT Söder för att bli seriesegrare. Matchstart på lördag kl. 15.00.   

Text skriven av:Text skriven av: Janne Wigren   
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