Järfälla och Neptun bjöd på en spännande tredje och avgörande match i årets
damfinal. Men efter tre jämna perioder drog ändå Järfälla ifrån och matchen
slutade 12-10. Järfälla vann därmed sitt femte raka SM-guld.
Trots förlust inledde Neptun den avgörande finalmatchen starkt. Redan i första anfallet
fick de till ett numerärt överläge då Sandra Ajnefelt blev utvisad på center men det blev
inget mål. Istället var det Sara Lidh som minuten efter gav Järfälla ledningen med ett mål
på frikast från femmeters. Neptun kvitterade direkt när Anna Zdolsek satte den straff
Ylva Östlin i Järfälla orsakade i matchens fjärde spelminut. Järfälla tog snabbt ledningen
igen när Sandra Elias sköt stolpe in från höger kant. Men Neptun var hela tiden Järfälla i
hälarna och kvitterade till 2 – 2 i anfallet när Charlotte Eriksson satte ett långskott. I
andra halvan av perioden missade båda lagen alla skott utom Sandra Elias som återigen
satte bollen utifrån på höger kant.
Hanna Nordin von Platen kvitterade i början av andra perioden för Neptun till 3 – 3.
Därefter följde flera minuter av intensivt spel och många försök till mål utan resultat.
Först i periodens näst sista spelminut gjorde Louise Hazell mål i numerärt överläge för
Järfälla som då tog ledningen med 4 – 3. Neptun kvitterade i sista spelminuten också
med ett mål i numerärt överläge efter att Sotiria Vogli blev utvisad på center. Målskytt
var Karin Lidén. Och återigen tog Järfälla ledningen när Sara Lidh lade en snygg assist till
centern Ylva Östlin som satte 5 – 4 med 19 sekunder kvar på perioden. Men Neptun hann
kvittera än en gång till 5 – 5 med en lobb av Charlotte Eriksson precis när periodens
slutsignal ljöd.
Tredje perioden började med tufft spel. Båda lagen spelade bra men alla målförsök
misslyckades. Först i mitten av perioden tog Järfälla åter ledningen när Sara Lidh
simmade sig fri på höger kant och kunde utan press sätta bollen. Men Karin Lidén
kvitterade direkt för Neptun till 6 – 6 med ett skott utifrån. Neptun tog sedan ledningen
när Charlotte Eriksson satte ännu ett skott utifrån. Sara Lidh kvitterade för Järfälla i
periodens sista spelminut. Järfälla var i numerärt överläge och hon lyckades plocka
Louise Hazells returboll som gick i ribban. Och med enbart sju sekunder kvar tog Järfälla
åter ledningen när Louise Hazell satte ett snyggt skott från vänster kant.
Precis som i andra perioden kvitterade Neptun direkt i början av sista perioden.
Målskytt var Anna Zdolsek. Sotiria Vogli gav dock Järfälla ledningen igen när hon satte
ett skott utifrån. Järfälla utökade sedan ledningen till 10 – 8 med ett mål av Sara Lidh.
Hon lyckades sätta bollen från stolp-position efter att Andrea Davidsson drog på sig sitt
tredje fel i matchen och fick därför inte fortsätta spela. Två minuter senare utökade Sara
Lidh åter Järfällas ledning till 11 – 8. Charlotte Eriksson reducerade i anfallet efter till 11
– 9. Det målet följdes av två intensiva spelminuter. Men en och en halv minut kvar satte
sedan Sandra Elias åter ett skott utifrån och gav Järfälla en tremålsledning. Neptun
kämpade hårt den sista minuten. Sofie Pettersson lyckades reducera för Neptuns räkning
till 12-10 med ett mål i numerärt överläge men de lyckade inte komma ikapp utan
Järfälla vann matchen och tog hem sitt femte raka SM-guld.

