Årsberättelse Skrea dam 2016

2016 var ett helt ok år för oss, vi började året med att spela en hel del träningsmatcher. Det märktes
att tjejerna var spelsugna och vi spelade riktigt bra i de flesta av träningsmatcherna.
Vinst mot: Vessigebro/Ginsten 4-2, Laholms FK (div 2 lag) 6-3 , Himledalen 8-0
Oavgjort: Halmstad BK 4-4
Förlust: Centern 1-3
Sedan började serien och vi fick i sista stund spela i div 3, vilket vi kände att där skulle vi spela.
Mycket riktig var det också vi som efter vårsäsong låg i ledning. Vi spelade en bra fotboll, snabbt spel
och alla lagdelar var ofta delaktiga även i anfallsspelet. Tyvärr drogs vi med en hel del skador som
gjorde att truppen blev lite tunn. Det var också det som straffade oss på hösten då vi i vissa matcher
fick spela med 11 spelare eller bara med 1 avbytare. Det gjorde att vi tills sist slutade på en tredje
plats i serien. Vi vann 10 matcher ,spelade 3 oavgjorda och förlorade 3 (varav en WO match) En av
våra spelare gjorde dock flest mål i serien, så skytteliga vinst fick vi i alla fall.
Under året har också många av våra 15-åringar varit uttagna i Hallandslaget, 7 st var med på
Götalandslägret och 6 st var uttagna till Elitlägret i Halmstad. Det resulterade att vi hade en tjej med
på landslagslägret i augusti och att en annan av tjejerna var uttagen till landslagslägret i november.
Inte dåligt av ett litet lag från Skrea att ha 2 landslagstjejer. Vi får se vad som händer under 2017 då
tror jag att vi åtminstone får se en av tjejerna i landslagströjan
I juli månad var det kanske sista gången får oss att delta i Gothia Cup, vi spelade ett bra gruppspel
och gick som klar etta vidare till A-slutspel. Även i Gothia drabbades vi av sjukdom och skador på
några av våra nyckelspelare, vi kämpade tappert men åkte till sist ut i åttondelen. Tjejerna mådde
ändå helt ok då vi bodde på ett lyxigt hotell vid en golfbana några mil utanför Göteborg. Så
upplevelsen blev ändå bra trots förlusten.
Efter seriens slut tog vi ett litet uppehåll men i oktober träffades vi igen och åkte ner till Malmö,
spelade bowling, åt gott och sov över på hotell samt på söndagen såg vi på Rosengård-Eskilstuna. Vi
meddelade också våra tjejer att Skrea dam skulle få en ny tränare under 2017 då Daniel och Lisa
beslutat att sluta.

Laget 2016 har bestått av:
Linnea Sieker
Saga Nilsson
Tea Ekman
Moa Tellvik (sen höstsäsong)
Elsa Larzon
Nellie Andersson
Jonna Bengtsson
Tove Bengtsson
Molly Johansson
Wilma Miceli
Josefin Henriksson
Alva Johansson
Isabel Bertilsson
Ronja Miceli
Sandra Sölter
Fanny Isaksson
Alicia Bertilsson
Tilde Johansson
Tränare: Daniel Miceli, Kenneth Bengtsson och Lisa Karlsson

