Dicken matkalla mitalipeleihin, playoffsit alkavat

Dickenin
kuulumisia

Voitto sarjakärki HIFK:sta

Dickenin naisten pelit jatkuvat mallikkaasti:
matka kohti jonkin väristä mitalia jatkuu lupaavana.

22.2. HIFK – Dicken 28 – 31 (17 – 18).

Vastassa HIFK, viime kauden Suomen mestari, syksyn cupmestari ja joukkue, joka ei ollut hävinnyt kaudella vielä kertaakaan. Viimeksi Dicken oli voittanut HIFK:n 12 vuotta
sitten. Tässä asetelma sarjan kärkikamppailuun.

Teksti: Markku Enström • Kuvat: Jan Nylund

Täystyrmäys

Ottelu eteni hyvin tasaisesti joukkueiden vuorotellessa johtoasemassa. Toisen puoliajan lopun Dicken pelasi todella
mallikkaasti vieden ottelun lopulta kolmen maalin erolla.
Loistoesitys Dickeniltä, mistä on varmasti hyvä ammentaa
uskoa kevään mitalipeleissä.

18.1. Dicken – KyiF 40 - 19 (18 – 11).

Ottelussa kohtasivat voitto-putkessa seilannut Dicken sekä
playoffs-paikasta taisteleva kirkkonummelaisjoukkue. Ensimmäinen puoliaika eteni suht’ tasaisesti, mutta mitä pidemmälle
ottelu jatkui, sitä selvemmin joukkueiden tasoero tuli selväksi.
Dickenin peliä kuvasi kova tempo sekä usea onnistuja maalinteossa.
Ottelun korkeimman maalimäärän tehtaillut ja vakuuttavimmaksi pelaajaksi valittu Anna Lindholm oli tyytyväinen kokonaisuuteen.
- Edellistä ottelua ajatellen meillä oli nyt paljon parempi
hyökkäys ja puolustus. Juoksimme koko 60 minuuttia ja hyvä
painostus läpi koko ottelun kantoi. Kaikki kolme maalivahtiamme pelasivat erittäin hyvin, Lindholm kiitteli.

Anna Lindholm palkittiin
ottelun parhaana
pelaajana.

Dicken-luotsi Jani Vaskola otti esille myös selkeän tason noston.
- Painotimme ennen ottelua, että nyt pitää päästä playoff-vauhtiin ja tänään pelivauhti oli sitä mitä halusimme. Pelaajillamme oli
paljon hyviä yksilösuorituksia ja he pelasivat loistavan joukkuepelin.

Huippuottelu

Ottelun parhaimmistoa olivat Dickenin Carolina Böckelman sekä IFK:n maalivahti Annika Lindström. Kotijoukkue HIFK lahjoitti ottelun lipputulot uuden lastensairaalan
hyväksi, peukut siitä!

Karolina Nylund

Tilastotappio
27.2. Atlas – Dicken 24 – 21 (15 – 8).

Olisiko edellisen kierroksen makea voitto HIFK:sta ollut vielä mielessä, kun otteluun lähdettiin. Koko kevätkauden tappioitta pelannut
Dicken koki kovia Vantaalla. Kotijoukkue Atlas pelasi suurella sydämellä taistellen ja ansaiten hienon voiton sarjan kakkosesta, vierasjoukkue Dickenistä. Toki ottelu oli hyvin

Kierroksen kärkikamppailussa kohtasivat sarjakakkonen SIF sekä sarjakolmonen Dicken. Ottelu oli merkityksellinen, sillä molemmat taistelivat suorasta väli
eräpaikasta kevään playoffs-peleissä.

2.3. BK-46 – Dicken 26 – 31 (16 – 18).

Nöyryyttävä Atlas-tappio edellisellä kierroksella oli unohdettu, kun joukkue matkasi sunnuntai-iltana Karjaalle. Hyvätasoiseksi muodostunut ottelu ratkesi Dickenille toisen
puoliajan alkupuolella. Ottelun edetessä kävi
selväksi, että Dicken taistelee lähinnä BK:n Pamela Degermania vastaan. SM-sarjan maa-

Dicken oli valmistautunut otteluun erinomaisesti, lisäksi se sai otteluun mukaan Betina Lillqvistin, joka
on ollut loukkaantuneena koko alkukauden. Kotijoukkue näytti heti iskukykynsä ja siirtyi ensimmäisen neljän minuutin kohdalla jo 6-0 johtoon. Tästä ei Siuntio
missään vaiheessa toipunut ja Dicken takoi loppunumeroiksi peräti 38-19! Sarjan kakkospaikka siirtyi
lauttasaarelaisille.

Turkuun on aina mukava mennä, mutta vielä
mukavampaa on tulla takaisin kotiin, etenkin
kun on täydet pisteet kotiin tuliaisina ja hyvä
peli pelattuna.
Ottelun ensimmäisen 15 minuutin aikana kotijoukkue pysyi vauhdissa mukana, mutta
kun peli kestää 60 minuuttia, ei se riitä. Dickenin naiset vyöryttivät peliä kerta toisensa
jälkeen ja onnistuivat maalipaikoistaan hyvin. Loppunumerot selvästi Dickenille + 16
maalin verran.

Taistelu Pirkkolan herruudesta oli tasainen.
Dicken ei ollut ottelussa parhaassa terässään,
mutta ryhdistäytyi aina, kun peli alkoi mennä tiukaksi. Ottelun ratkaisu nähtiin vasta pe-
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lipörssin kärkipelaaja oli jälleen pitelemätön
tehden jopa 13 maalia, eli puolet kotijoukkueen maaleista.
Dickenin onnistui maalinteossa laajalla rintamalla, jopa 10 pelaajaa sai nimensä maalitilastoihin. Maalissa Emma-Lotta Nordström pelasi tasaisen varmasti.

5.3. Dicken – HIFK 25 – 24 (16 – 11).

Betina Lillqvist palasi
kokoonpanoon.

Ottelun vakuuttavimman pelaajan tittelin
vienyt Dickenin Anna Lindahl tiivisti pelin
kuvan osuvasti.
- Åbo jaksoi hyvin 15 minuuttia. Meidän
puolustuksemme oli kuitenkin hyvä koko pelin ajan ja vastahyökkäyksillä saimme vastustajan puolustuksen rikki.
- Turku pelasi alun hyvin, mutta sen jälkeen se väsyi. Jaksettiin tehdä töitä, kaikki
pääsivät pelaamaan ja näyttämään taitonsa,
Dicken-luotsi Jani Vaskola säesti.

Pirkkolassa nähtiin vauhdikas sarjan kärkikamppailu, jossa ei juurikaan säästelty. Pelin
ensimmäinen neljännes sujui HIFK:n merkeissä, mutta erän loppua kohti Dicken pääsi niskan päälle johtaen puoliajalle mentäessä 16-11. Toinen puoliaika jatkui siitä, mihin
ensimmäinen päättyi, eli Dicken vyörytti ker
ta toisensa jälkeen ja kasvatti johtoaan. Parhaimmillaan lauttasaarelaiset johtivat 10
maalilla. HIFK löysi kuitenkin erinomaisen
kirin ottelun loppuun ja pääsi lopulta maalin
päähän. Dickenin onneksi kello kävi kuitenkin kotijoukkueen eduksi ja näin Dicken otti
arvokkaan voiton sarjajohtajasta.
Dickenin joukkueesta kiitettävän arvosanan
saa jokainen kentällä käynyt, mutta maalivahti Sofia Lindholm oli vakuuttava.
Tällä hetkellä on hyvin todennäköistä, että
samat joukkueet kohtaavat finaaleissa. Tästä
ottelusarjasta tullee aikanaan hieno taistelu.
Sitä ennen kuitenkin pelataan välierät, joissa

Sofia Lindholm (takana vihreä paita)
maalissa oli kantava voima DIckenille.
Dickenin vastustajaksi tulee todennäköisesti
SIF Siuntiosta. Näillä joukkueilla ovat pelit
menneet kauden aikana 2-1 Dickenille. Kovat pelit siitäkin saadaan taistellessa finaalipaikasta.

Anna Lindholm maalikuningatar
10.3. Kyif – Dicken 21 – 39 (12 – 20).

Rutiinivoitto
15.2. Dicken - Sparta 34 – 28 (15 – 11).

Urheilu on siitä ihmeellistä, että joskus vain
koittaa päivä, jolloin mikään ei toimi, ei yksilöinä eikä sitä myöten joukkueena.

Dicken Stadin ykkönen

Hyvä työmoraali
8.2. ÅIFK – Dicken 18 – 34 (8 – 15).

tasainen alusta alkaen, mutta Dickenin pelistä näkyi, että paras lataus ei ollut Vantaalle
saakka tullut.

Kasvojen kohotus

25.1. Dicken – SIF 38 – 19 (16 – 8) .

Dicken-luotsi Jani Vaskola loisti tyytyväisyyttään:
- Pelasimme joukkueena hyvää puolustuspeliä ja
pääsimme sitä kautta hyvin hyökkäämään. Betina
Lillqvist oli loistava lisä puolustukseemme. Siuntio
pelasi ihan ok, ei vain löytänyt tilaa meidän puolustuksemme läpi. Maalivahdit poimivat loput heitot.
- Pelaajamme osoittivat kuuluvansa sarjan huipulle,
kiteytti Jani Vaskola.

Dickenin päävalmentaja Jani Vaskola oli aiheesta ylpeä
joukkueensa esityksestä.
- Otettiin joukkueena aika ison askel eteenpäin tänään.

lin viimeisellä kymmenminuuttisella, jolloin
Dicken repäisi lopullisen eron. Ottelua leimasi ailahtelevaisuus - välillä pelattiin pirteästi ja hetken päästä taas oltiin vaisuja.

Runkosarjan viimeinen kierros pelattiin Kirkkonummella. Dicken oli jo varmistanut sarjassa 2. paikkansa, Kyif taas tarvitsi pisteitä
päästäkseen mitalipeleihin. Vierasjoukkue ei
kuitenkaan tyytynyt vain pelailemaan, vaan
olikin heti ottelun alusta vahva mennen jo 71 johtoon kuuden minuutin kohdalla. Tästä
eivät kirkkonummelaiset toipuneet ja Dicken
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löi lopulta hyvin selvät numerot tulostaululle. Dickenin laituri, Anna Lindholm teki 10
maalia ja samalla varmisti runkosarjan maalikuninkuuden, onnistuen peräti 151 kertaa
runkosarjapeleissä!
Dickenin osalta pelit jatkuvat huhtikuun alussa
semifinaaleissa. Tässä välissä joukkue matkaa
Tukholmaan ylläpitämään pelituntumaa.
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