Dickenin
kuulumisia

Dickenin naiset
jyräävät SM-sarjassa
HIFK – Dicken 23-24
(15-8). Dicken kaatoi HIFK:n
jännitysottelussa
Runkosarjan ensimmäisen kierroksen huippuottelussa kohtasivat alkukaudella voittamattomat HIFK ja Dicken. Kotijoukkue oli
ensimmäisellä puoliajalla omaa luokkaansa
mennen erätauolle jopa 15-8 johtoasemassa.
Dickenin ei saanut peliään missään vaiheessa
kunnolla käyntiin.
Toisella puoliajalla voimasuhteet muuttuivat.
Dicken alkoi puolustaa paremmin ja samanaikaisesti hyökkäsi tehokkaasti. Selvä ero alkoi kutistumaan.

Dickenin vaihtopenkillä jännitetään ottelun loppuhetkillä.
Teksti ja kuvat Markku Enström

Dicken – SIF 24-22 (12-8).
Erinomainen taistelupeli!
Kauden toistaiseksi kovin haaste kotijoukkueelle oli, kun yksi sarjakolmonen, Sjundeå
IF vieraili Dickenin kotikentällä Pirkkolassa. Ottelun avausminuuteista alkaen nähtiin
kahden hyvin puolustavan joukkueen tasainen taistelu sarjapisteistä. Puoliajalle mentiin kotijoukkueen muutaman maalin johtoasemassa. Siuntiolaiset tulivat kuitenkin
otteluun vielä mukaan, ja ottelun lähetessä
loppuaan oltiin jo tasatilanteessa. Dicken oli
lopulta täpärästi parempi paremman viimeistelyn ansiosta. Lauttasaarelaisten voittoputki
sai jatkoa maalein 24-22. Yleisöä oli ottelussa 231.

Carolina Böckelman oli liekeissä.

Dickenistä erityisesti Carolina Böckelman
kunnostautui onnistuen parhaiten maalinteossa (8) ja aiheuttaen koko ajan vastustajan
puolustukselle pään vaivaa. Siuntiolaisten
ylivoimainen tähti oli maalivahti Charlotta
Roos joka teki mahdolliseksi loistavilla torjunnoillaan vierasjoukkueen tasaisen kamppailun voitosta.
- Ensimmäinen puoliaika oli hyvä, kun
pääsimme vauhtiin, niin saimme maaleja
tehtyä. Näki, että kummallakin joukkueella
oli kova tahto voittaa. Onnistuimme toisella puoliajalla siuntiolaisia paremmin, kertoi
Carolina Böckelman.

ÅIFK – Dicken 20-31 (8-16).
Pisteet Turusta rutiinilla.
Vastakkain olivat SM-sarjan sarjataulukon
viimeinen, ÅIFK sekä sarjakakkonen Dic-

ken. Lauttasaarelaiset ottivat ottelun heti alkuminuuteilta haltuunsa eikä kotijoukkue
päässyt ikinä peliin kunnolla kiinni. Puoliajalle mentiin vierasjoukkueen 8 maalin johtoasemassa. Toisella puoliajalla voimasuhteet pysyivät ennallaan eivätkä turkulaiset
saaneet Dickenin fyysistä puolustusta murrettua. Selvistä numeroista huolimatta ottelu oli vauhdikas ja hyvää käsipalloviihdettä.
Ikävä kyllä ottelua oli tullut seuraamaan paikan päälle kovin harvalukuinen määrä yleisöä.
Ottelun vakuuttavimmaksi pelaajaksi valittu
Dickenin Karolina Nylund oli ennen kaikkea pisteisiin tyytyväinen.
- Puolustimme ajoittain heikosti, ja annoimme vastustajan heittää liikaa helppoja
maaleja. Turussa on aina vaikea pelata, mutta
nyt onnistuimme ihan hyvin, sanaili Nylund

Toisen puoliajan viimeiset 15 minuuttia olivat lauttasaarelaisilta aivan uskomattomat.
Näiden minuuttien aikana Dicken vei peliä
maalein 10-2 ja voitti lopulta maalilla. Ottelun erikoisuus oli se, että HIFK johti ottelua
59 minuuttia mutta hienon loppukirin ansiosta Dicken korjasi potin viimeisen minuutin
voittomaalillaan.
Ottelu tarjosi todellisen jännitysnäytelmän
sekä osoitti kuinka urheilussa kaikki on mahdollista. Hyvin todennäköisesti nämä kaksi pääkaupunkiseudun joukkuetta kohtaavat
keväällä finaaleissa. Odotettavissa on hienot
ja tasaiset taistelut mestaruudesta.
Ottelun vakuuttavin pelaaja Sofia Lindholm
korosti, ettei usko omaan tekemiseen loppunut vaikeassakaan tilanteessa.
- Emme suostuneet uskomaan että peli oli
pelattu puoliajalla. Jaksettiin uskoa meidän
tekemiseen. Tiedettiin että osataan paremmin. Puolustettiin joukkueena toisella puoliajalla, Lindholm luetteli voiton avaimia.

Dicken tippui täysin
kyydistä toisella jaksolla
torjuntaa, joista käsittämättömät kuusi kappaletta seitsemän metrin heittoa. Dickenin
parhaimmistoon laskettakoon Benny Broman (8 maalia), Timmy Thor (6) ja Anton
Rémy (5).

Teksti ja kuva Daniel Remy

K

eskiviikkona 12. marraskuuta
pelattiin Pirkkolassa SM-Liigan ainoa ottelu - ehdoton kärkiottelu kahden joukkueen välillä, joilla ei ollut tappiota
vyöllään. Cocks aloitti väkevästi mennen jo
3-0 johtoon parin minuutin pelin jälkeen. Alkusokista toipunut Dicken kuitenkin repi itsensä tasoihin ja loppujen lopuksi pariinkin
otteeseen maalin johtoon.

Dickenin pelit jatkuvat jo perjantaina Turussa, kun ÅIFK isännöi lauttasaarelaisia Suomen Cupin puolivälierässä.

Kolmen tähden pelaajan
ja valmentajien kommentit
Täydet kymmenen maalia takonut ja ottelun vakuuttavimman pelaajan tittelin vienyt
Cocksin Teemu Tamminen myönsi, että ennakkoasetelmat hiukan näkyivät.
- Ensimmäisellä puoliajalla ehkä vähän
jännitti, kun oli odottanut, että pääsee pelaamaan näitä kärkiotteluita Dickeniä vastaan.
Joukkueella oli paljon yksin yrittämistä,
mutta puoliajalla sovittiin, että tekniset virheet pois ja enemmän joukkuepeliä, niin sillä se lähti toimimaan, Tamminen totesi tyytyväisenä.

Ensimmäinen jakso oli molemmilta joukkueilta melko huolimatonta peliä ja teknisiä
virheitä nähtiin paljon. Myös puolustuspään
helpoista virheistä rankaistiin surutta. Kentän hahmo seisoi vieraiden tolppien välissä, Jevgen Umovistille kirjattiin ensimmäisen jakson aikana peräti 15 torjuntaa. Teemu
Tamminen merkkautti 6 maalia ja Benny
Broman 5. Taukoa vietettiin lukemissa 1717 ja kaikki oli vielä auki.
Toinen jakso kulki hienoisessa Cocksin johdossa alusta alkaen, ja 12 minuutin kohdalla
tilanteessa 23-25 Dickenin peli mureni täysin. Seuraava kymmenminuuttinen meni vieraille peräti 9-1, ja peli oli sitä myötä selvä.
Lopussa Dickenin usko katosi, ja Cocks painoi edelleen päälle. Loppulukemat kirjattiin
todella rumasti 27-40, ja Cocks ansaitsi täysin sarjapisteensä.
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Ottelun hahmo, Teemu Tamminen teki 10
maalia, Gheorghe Saffronii säesti hyvin 8
maalillaan. Marius Lepp sekä Nico Rönn
berg tekivät 6 maalia mieheen, ja Jevgen
Umovistille merkattiin loppujen lopuksi 25

Cocksin päävalmentaja Kaj Kekki näki ottelun pitkälti samalla tavoin.
- Yevgen Umovist oli kentän paras pelaaja.
Hänellä oli 29 torjuntaa, joista 6 torjuntaa 7
metrin heitoissa, Kekki kehui maalivahtiaan.
- Ensimmäisellä puoliajalla oli liian paljon
yksinyrittämistä, kun taas toisella puoliajalla
saatiin jokkuepeli toimimaan paremmin.

Lauttasaari

Björn Monnberg Dickenin penkin päässä
joutui elämään melkoista tunteiden vuoristorataa.
- Kaksijakoinen peli, jossa oli välillä hyviä onnistumisia ja sitten taas nukahduksia ja
epäonnistumisia, Monnberg arvioi.

Maalintekijät
Dicken: Benny Broman 8, Timmy Thor 6,
Anton Rémy 5, Thomas Hollfast 2, Joacim
Broman 2, Valdar Noodla 2, Filip Söderlund 1,
Mikael Usvalahti 1
Cocks: Teemu Tamminen 10, Gheorghe Saffronii 8, Nico Rönnberg 6, Marius Lepp 6,
Antti Rogenbaum 3, Kristo Voika 3, Kristian
Jansson 2, Roni Syrjälä 1, Vitalie Nenita 1
Varoitukset
Dicken: Timmy Thor, Jukka Kamula,
Valdar Noodla
Cocks: Antti Rogenbaum, Nico Rönnberg,
Kristo Voika
Ulosajot
Dicken: Jukka Kamula
Cocks: Teemu Tamminen 2, Vitalie Nenita, Marius Lepp
Torjunnat
Dicken: Mikael Mäkelä 15
Cocks: Jevgen Umovist 25
Yleisöä 305
Tuomarit: Helander & Westerlund
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