Damernas andra
Det blev inte ännu en vinst för Neptun i damernas andra finalmatch under
lördagen utan Järfälla vann med 9 – 5. Damernas final avgörs därför i en sista
match under söndagen.
Damernas andra finalmatch inleddes med en händelserik period som slutade med 3 – 6
till Järfälla. Men det var Charlotte Eriksson som direkt i första anfallet gav Neptun
ledingen med ett mål på frikast utifrån. Minuten efter utökade Anna Zdolsek Neptuns
ledning till 0 – 2, även det med ett skott utifrån. Järfälla reducerade först i matchens
tredje spelminut när Louise Hazell satte upp bollen utifrån. Järfälla kvitterade minuten
efter i deras andra numerära överläge. Och direkt i anfallet efter tog Järfälla ledningen
när Louise Hazell återigen gjorde mål. Hon assisterades av Sara Lidh. Neptun kvitterade
till 3 – 3 i man mer efter att Sandra Elias i Järfälla drog på sig en utvisning. Målskytt var
Charlotte Eriksson. Med en och en halv minut kvar tog Järfälla återigen ledningen med
ett centermål av Sara Lidh. Louise Hazell utökade sedan ledningen till 5 – 3 i periodens
sista minut. Och med enbart fyra sekunder kvar utökade Sara Lidh Järfällas ledning till 6
– 5.

I andra perioden trappades intensiteten upp. Båda lagen hade många chanser men
missade. Förs i periodens femte spelminut lyckas Malin Svensson sätta stolpe in efter en
returboll på den straff Andrea Davidsson i Neptun orsakade. Anna Zdolsek i Neptun
reducerade sedan i anfallet efter till 7 – 4. Efter en time out gjorde Järfälla sedan ett mål
till i man mer då Julia Freter blev utvisad på center. Målskytt var Sotiria Vogli. Perioden
slutade 2 – 1 till Järfälla.
Den intensiva andraperioden följdes upp av en händelsefattig tredjeperiod med enbart
två man mer och ett mål. I periodens första spelminut blev Charlotte Eriksson utvisad för
Neptun utan resultat för Järfälla. Andra utvisningen kom inte förrän i periodens näst
sista spelminut då Ylva Östlin blev utvisad för Järfälla. Neptun lyckades inte heller
utnyttja sitt överläge. Först med enbart 25 sekunder kvar av perioden gjorde Charlotte
Eriksson periodens enda mål och reducerade för Neptun till 8 – 5.
Fjärde perioden var lika innehållsfattig som den tredje, trotts intensiteten i spelet.
Målvakterna räddade många bollar och det blev bara ett mål. Det var Lousie Hazell som
gjorde sitt femte mål i matchen på en kontring och utökade Järfällas ledning till 9 – 5
som också blev matchens slutresultat.
Domare i matchen var Hans Lundén och Stefan Lundqvist.

