Damernas första finalmatch slutade precis som damernas första seriematch med
vinst till Neptun. Efter en tuff men jämn match blev resultatet till slut 9 – 8 till
Neptun.
Domare var den internationellt meriterade Fredrik Armins och Hans Lundén som
dömde förra årets herrfinal.
Först i matchens fjärde minut kom både matchens första utvisning och mål. Det var
Neptuns lagkapten, Andrea Davidsson som satte det första målet i man mer då Ylva
Östlin blivit utvisad för fult spel. Järfälla fick sitt första numerära överläge i den fjärde
minuten då Karin Lidén från Neptun blev utvisad, men lyckades inte att reducera.
Istället lyckades Neptun kontra och Charlotte Eriksson utökade lagets ledning till 2 – 0
och knappt minuten senare utökade Neptun sin ledning än en gång till 3 – 0 med ett
centermål från Salli Carlfjord. Järfällas första mål gjordes först i periodens sista
spelminut av Louse Hazell och det var efter att laget fick sitt andra numerära överläge då
Sofie Petterson, från Neptun blivit utvisad. Perioden slutade därmed 3 – 1 till Neptun.
I andra perioden reducerade Järfälla snabbt till 3 – 3 med ett centermål av Sara Lidh och
ett kantskott av Malin Svensson. Neptun tog dock direkt tillbaka sin ledning då Karin
Lidén gjorde sitt andra mål i matchen. Minuten efter drog hon även på sig sin andra
utvisning men Järfälla lyckades dock inte utnyttja sitt man mer. I periodens andra halva
blev spelet väldigt statiskt för båda lagen och det var inte förrän i periodens sista minut
som Salli Carlfjord lyckas göra mål igen. Hon utökade därmed Neptuns ledning till 5-3
med sitt backhandmål från centerposition.
Utsimmet i tredje perioden vann Järfälla och reducerade därefter direkt till 4 – 5 genom
en assist från Sara Lidh till Louise Hazell, som gjorde sitt andra mål i matchen. Hon
gjorde därefter sitt tredje mål, från centerposition, fyra minuter senare och jämnade
därmed ut ställningen 5 – 5. I periodens sjätte minut orsakade Järfällas målvakt, Evgenia
Antonidou ett straffkast då hon doppade bollen när Andrea Davidsson gick till attack
efter en retur. Anna Zdolsek lade straffen och gjorde sitt första mål i matchen. Med en
sekund kvar avslutade sedan Sara Lidh den tredje perioden med att återigen jämna ut
ställningarna. 6 – 6 var sifforna efter den tredje perioden då hon gjorde mål med bara en
sekund kvar. Järfälla vann därmed tredje perioden med 3 – 1.
Fjärde perioden var både tuff och jämn och båda lagen skapade många målchanser.
Anna Zdolsek från Neptun var först att göra mål då hon kontrade ifrån alla Järfällas
spelare och gjorde mål. Det gav Neptun ledingen med 7 – 6. Tre minuter senare gjorde
Inez Jeppsson sitt enda mål i matchen och reducerade därmed till 7 – 7. Minuten senare
blev det Neptuns Sofie Pettersson som fick göra sitt enda mål i matchen. Hennes
centermål gav Neptun ledningen igen och inte långt därefter utökade Charlotte Eriksson
Neptuns ledning till 9-7 med ett skott från 10 meter. Järfälla kämpade hårt de sista två
minuterna men trots att Louise Hazell lyckades göra ännu ett mål till räckte det inte hela
vägen utan Neptun vann.
Neptun har med segern tagit ledningen i finalen men det är fortfarande helt öppet vilket
lag som ska stå som segrare till slut. Dagens match var mycket jämn och Järfälla har alla
chanser att vinna imorgon och tvinga fram en tredje och avgörande match.

