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Dickenin     
kuulumisia

Dickenin naisilla puhti tuntuu 
jatkuvan semifinaaleissa. 
Dickenillä on mahdollisuus 

ratkaista sarja torstaina Siuntiossa  ja 
siten edetä finaaliin.    

Teksti: Markku Enström • Kuvat: Jan Nylund 

Dickenin naiset semifinaaleissa

7.4. Dicken – SIF 30 – 23 (14-10). 
Sarjan kolmas ottelu pelattiin heti seuraava-
na päivänä, kun Siuntiossa oli vierailtu. En-
nakkoon oli kaavailtu tiiviin ottelutahdin 
olevan Dicken etu otteluista palautumisen 
jäädessä lyhyeen. Rummut, torvet sekä ää-
nekkäät fanit pitivät huolen siitä, että Pirkko-
lassa oli jälleen erinomainen urheilutapahtu-
ma. Yleisöä oli 321.

Ottelun merkitys näkyi kentällä. Molem-
mat joukkueet puolustivat erinomaisesti eikä 
helppoja maaleja nähty. Dickenin maalivahti 
Sofia Lindholm piti Dickeniä pystyssä useil-
la hienoilla torjunnoillaan. Erätauolle men-
tiin Dickenin 14-10 johtoasemassa.

Toinen puoliaika oli myös hyvin vauhdikas 
ja yleisöönmenevä. Tällä kertaa Dicken ei 

6.4. SIF – Dicken 33 - 25 (14-15). 
Semifinaalisarjan toinen peli oli tapahtumil-
taan erikoinen. Dicken aloitti ottelun vauhdilla 
ja meni heti alussa johtoasemiin. 

Ensimmäinen puoliaika oli tasaväkinen Dicke-
nin ollessa kuitenkin johtoasemassa puoliajan 
loppuun saakka. Dicken onnistui nopeissa 
vastahyökkäyksissä, kun taas Siuntio onnis-
tui asemapelissä.

Toisen puoliajan alussa näytti jo siltä, että 
Dicken menee menojaan karatessaan 18-22 
johtoon. Taas kerran Dickenin peli hajosi ja 
Siuntio kiri tasoihin ja ohi. Ottelun viimeis-
ten 20 minuutin maalit menivät Siuntiolle jo-
pa 15-3 ja näin SIF tasoitti välieräsarjan ta-
soihin. 

Seuraavaan peliin onkin Dickenin löydettävä 
keinot, jolla peli pysyy kasassa täydet 60 mi-
nuuttia. Jännitystä riittänee jatkossakin, kun 
joukkueet taistelevat finaalipaikasta. Dicke-
nistä parhaiten onnistui Caroliina Böckel-
man. 

3.4. Dicken – SIF 26 - 24 (13-10). 
Tässä semifinaalisarjassa kohtaavat Dicken 
sekä SIF Siuntiosta. Dickenin sijoittuessa 
run kosarjassa toiseksi pääsi se suoraan vä-
lieriin. SIF taas aloitti pudotuspelit Kirkko-
nummen IF:ää vastaan jo pari viikkoa sitten. 
Ottelun alkuminuuteilta alkaen näkyi Dicke-
nin pitkä tauko ja pelaamattomuus, vaikka-
kin joukkue kävi välillä Ruotsissa hakemassa 
pelituntumaa. Ensimmäinen puoliaika eteni 
hyvin tasaisesti Dicken ollessa parin-kolmen 
maalin johdossa alusta alkaen.

Toisen puoliajan lauttasaarelaiset aloittivat 
täysin eri ilmeellä. Tiivis puolustus ja hyvä 
maalivahtipeli toivat mahdollisuudet nopei-
siin vastahyökkäyksiin ja nämä paikat Dic-
ken myös käytti hyväkseen. Johto oli 45 peli-
minuutin kohdalla jo selvähkö 21-12. Tämän 

Tärkeä avausvoitto
jälkeen ilmeisesti Dicken alkoi odottaa lop-
puvihellystä, kun taas siuntiolaiset tarttuivat 
tilaisuuteen. Yhtäkkiä selvä johto kutistui 3-
4 maaliin. Tähän toki oli osasyynä  Dickenin 
saamat ulosajot sekä Siuntion saamat 7-met-
rin heitot. Ottelun loppu olikin todella jännit-
tävä ja yli 300 katsojaa sai jännittää aivan vii-
meminuuteille saakka.

Dickenin avainpelaajia olivat sisarukset An-
na Lindholm tehden seitsemän maalia sekä 
Sofia Lindholm maalissa. 

Dickenin päävalmentaja Jani Vaskola oli 
kaikkineen tyytyväinen esitykseen ja voit-
toon.

- Hyvä playoff-avaus, tasakentällisissä pe li 
oli ihan hallussa, Vaskola näki.

Betina Lillqvist maalinteossa.

Siuntio oli kova kotona

Caroliina Böckelman SIF-puolustuksen 
keskellä.

Kotietu pysyi Dickenillä
johtoasemastaan luopunut ja otti todella tär-
keän voiton mennen semifinaalisarjassa 2-1 
johtoon. 

Dickenillä on torstaina Siuntiossa mahdol-
lisuus ratkaista sarja ja edetä finaaliin, jossa 
vastaan tulee runkosarjan voittaja HIFK. Mi-
käli torstaina ei sarja katkea, pelataan viimei-
nen ja ratkaiseva 5. semifinaali 13.4. Pirkko-
lassa.

Dicken-luotsi Jani Vaskola oli tyytyväinen 
joukkueensa tasonnostoon sunnuntaista.

- Analysoitiin eilinen peli ja korjattiin ne 
ongelmat mitä siellä oli. Nyt meillä on taas 
etu puolellamme ja torstaina yritetään kat-
kaista sarja.

Dickenin 
iloinen 
vaihto-
penkki 
ottelun 

ratkettua.


