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SIF - Dicken 
18 - 23 (6-12). 

Playoffs-ottelu 10.4. 
parhaimmillaan!

Teksti: Markku Enström
Kuvat: Jan Nylund

Dickenillä oli mahdollisuus katkaista välie-
räsarja 4. ottelussaan Siuntiossa. Siuntiolai-
set olivat selkä seinää vasten, sillä vain voitto 
pitäisi toiveet finaalipaikasta yllä.

Dicken oli hyvin latautunut otteluun ja otti 
pelin heti haltuunsa alkuminuuteista alkaen. 
Puolustus toimi erinomaisesti ja maalivahti 
Sofia Lindholm hoiti loput. Puoliajalle läh-
dettiin vakuuttavassa 6-12 johtoasemassa. 

Toisella puoliajalla suunta oli sama, Dicken 
puolusti loistavasti ja samalla hyödynsi maa-
lipaikkansa tehokkaasti. Lopputulos 18-23 
Dickenille ja 14 vuoden tauon jälkeen finaa-
lipaikka oli lauttasaarelaisten.

Viimeisin naisten mitali voitettiin vuonna 
2003, silloin pronssia. Finaalissa Dicken koh-
taa hallitsevan Suomen mestarin HIFK:n, 
joka on hallinnut naiskäsipalloa lähes koko 
2000-luvun. Finaalit alkavat 16.4. HIFK:n 

Dickenin naiset

Alexandra Ahlroth maalinteossa.

kotikentällä. Ensimmäinen kotiottelu pela-
taan 22.4. Pirkkolassa.

Dickenin valmentaja Jani Vaskola oli puo-
lestaan tyytyväinen etenkin joukkueen puo-
lustamiseen.

- Lähdimme ottamaan pois vastustajan 
maalipaikka-ajot, siinä myös onnistuimme. 
Ensimmäisessä erässä päästimme omiin vain 
kuusi palloa.

- SIF ylitti itseänsä näissä välieräpeleissä, 
Vaskola antoi vastustajallekin tunnustusta.

Loppuvihellys ja joukkue riemuitsee!
Dickenin     

kuulumisia

FINAALIIN!

Dicken matkasi lauan-
taina Turkuun pelaa-
maan viimeisen runko-

sarjaottelunsa tällä kaudella. 

Teksti: Daniel Rémy
Kuva: Riku Flink/Touchdown

Ottelu oli molemmille joukkueille merki-
tyksetön, sillä kumpikaan joukkue ei voi-
nut vaikuttaa sijoitukseensa sarjataulukossa. 
Tämä tietenkin vaikutti hieman peliin, sil-
lä joukkueet pelasivat ajoittain varsin vauh-
dikasta ja maalipitoista peliä, välttäen louk-
kaantumisia. 

Peli päättyi Turussa 22-38, eikä ÅIFK mis-
sään vaiheessa pystynyt haastamaan laut-
tasaarelaisia. Voiton myötä Dicken päättää 
runkosarjan peräti seitsemän ottelun voitto-
putkeen. Edellinen tappio koettiin Pirkkolas-
sa, kun SIF yllätti isännät 15.2 lukemin 27-
28.

Dickenin joukkuetilastot; 24 peliä, 19 voit-
toa, 5 tappiota, ei tasapelejä. 746 tehtyä maa-
lia (2. eniten). 575 päästettyä maalia, vähiten 
koko liigassa. Maaliero 179, liigan paras.

Henkilökohtaiset tilastot - Maalit: Joacim 
Broman 117 (sija 7), Timmy Thor 115 (si-
ja 8), Benny Broman 114 (sija 9), Anton 
Rémy 94 (sija 17) ja Valdar Noodla 74 (si-
ja 28).

LähiTapiola Tähdet: Anton Rémy 22 (sija 
4), Joacim Broman 17 (sija 8), Benny Bro-
man 16 (sija 11), Mikael Mäkelä 15 (sija 13) 
ja Casimir Stierncreutz 7 (sija 28).

SM-Liigan puolivälierät polkaistiin käyntiin 
15.4.  Otteluparit ovat: Cocks-ÅIFK, Dic-
ken-Atlas, HC West-SIF ja BK-46-HIFK.

Dicken saa siis vastaansa Atlaksen, joka ei 
ole mikään unelmavastus pudotuspeleissä. 
Vaikka Dicken on voittanut kaikki neljä kes-
kinäistä kamppailua tällä kaudella, eivät ot-
telut todellakaan ole olleet lauttasaarelaisille 
helppoja. Viiden maalin voitto ennen joulu-
taukoa oli taistelun tulos, sillä Atlas joh-
ti lähestulkoon 50 minuuttia kyseistä otte-

lua hyytyen vasta viime hetkillä. Viimeinen 
keskinäinen ottelu pelattiin Pirkkolassa, ei-
kä sekään helppo ollut, voitto neljän maalin 
marginaalilla. Suomen Cupin loppuottelussa 
Pirkkolassa lauttasaarelaiset olivat suurim-
man osan ottelua niskan päällä voittaen otte-
lun sekä Cup-Kannun neljän maalin margi-
naalilla, lukemin 32-28.

Atlaksen parhaimmistoon voidaan laskea maa-
joukkueveskari Tuomas Laitinen, joka peli-
päälle sattuessaan ratkaisee lähes yksin otte-
luita. Konkari Toni Aalto voitti joukkueen 
sisäisen maalipörssin 106 osumallaan ja on 
todella vaarallinen hyökkäyspäässä. Nuo-
ri Anthony Hellakoski on jo monta vuot-
ta kiertänyt junnumaajoukkueiden mukana 
ja on erittäin hyvä sekä mielikuvituksellinen 
pelintekijä, joka luo paikkoja niin itselleen 
kuin Erkkä Näntölle ja Kalliolle. 

Järkälemäinen Marius Lepp on viivalla vai-
keasti pidettävä ja aiheuttaa päänvaivaa myös 
puolustuspäässä. Atlaksen heikkouksiin voi-
tanee laskea tehottomuus, sillä joukkue teki 
ainoastaan 590 maalia, vähiten koko liigas-
sa. Puolustuspelaaminen ja maalivahtipeli on 
Atlaksen vahvuus, 634 päästettyä maalia on 
neljänneksi vähiten Liigassa.

Dickenin peli on kauden aikana kehittynyt 

Miehet päättivät runkosarjansa voittoon

ja suurimmaksi vahvuudeksi puolustuspelin 
lisäksi on materiaalin tasaisuus, joka paikalle 
löytyy hyviä pelimiehiä ja he osaavat laittaa 
paikoista pallot maaliin. Myös maalivahtipe-
li on mennyt kauden aikana eteenpäin ja Mi-
kael Mäkelään sekä Patrik Roslanderiin voi 
luottaa tiukoissakin tilanteissa. 

Laitapeli on toiminut todella hyvin, Joacim 
Broman oli joukkueensa tehokkain ja Anton 
Rémy on jatkanut kehitystään ollen joukku-
een neljänneksi tehokkain. Edellä mainitut 
herrat pokkasivatkin joukkueen ainoat kuu-
kauden tähtipelaaja-tittelit.

Dicken-Atlas ottelusarjan aikataulu:
15.4. 18.15 Pir Dicken - Atlas 
17.4. 19.00 Myyr Atlas - Dicken 
21.4. 14.15 Pir Dicken - Atlas 
Tarvittaessa
23.4. 19.00 Myyr Atlas - Dicken 
25.4. 18.00 Pir Dicken - Atlas
      
Viime kauden pudotuspeleissä Pirkkolan  
leh terit täyttyivät äänekkäistä, ja ennen kaik-
kea punaiseen pukeutuneista, kannattajis-
ta. Dicken tarvitsee samanlaista kannustusta 
tosipelien alkaessa. Pue siis punaista päälle 
ja saavu Pirkkolaan kannustamaan Dicken 
voittoon! Paikalle kannattaa saapua ajoissa, 
jotta varmistaa paikkansa katsomossa. Val-
mennuksen otteluennakko tuttuun tapaan 30 
min ennen ottelun alkua alakerran kahviossa.

Dickenin tiedotteita voit lukea osoitteessa 
www.dicken.fi sekä Facebookissa osoittees-
sa www.facebook.com/Dickenhandball

Valdar Noodla ja Joachim Broman karanneet maalintekoon.

Joachim 
Broman, joka 
oli joukkueen 
paras maa-
lintekijä, on 
taas asialla.


