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J02 Partille Cup 2016

Jenter 02 var for andre gang med i Partille Cup.
Denne gangen reiste vi med 10 spillere, hvorav en, Karoline, dessverre ikke fikk spille pga skade.

Vi kjørte felles buss med resten av Frognerlagene ned til Torpaskolen og fikk innstallert oss i klasserommet.
På kvelden hadde vi en treningskamp mot Sogndal J01, og vi gjorde en veldig god kamp mot de.

Vi var heldige i år, og hadde ingen tidlige kamper, så vi hadde god tid til frokost og kunne ta det litt med ro før
kampene.

Tirsdag hadde vi 1 kamp på Kviberg, mot Stokmarknes. Kampen var preget av bra spill og og godt humør. Vi vinner
23-14.

Onsdagen visste vi ville bli tøff. Da var det IK Baltichov og Fjellhammer som stod for tur. Vi gjør en bra kamp mot
Baltichov, som ender med tap, 8-13. Vi var kun 2 mål bak midt i kampen.

Så var det Fjellhammer. Det ble en meget jevn og spennende kamp; resultatet ble 16-16.

Torsdag møter vi IFK Hammarö, vi vinner 18-7, og til slutt TD Brasil, hvor vi vinner 23-7.
Vi hadde med en norsk elg til Brasil-jentene, den ble mottatt med smil. :)

Da ble vi nr 3 i puljen, bare 1 poeng bak Fjellhammer - men det holdt til A-sluttspill!

1/32-finalen møter vi Reistad, og dette ble også en veldig spennende kamp! Gleden var stor da vi gikk videre med
14-13 seier.
Jentene dro tilbake på skolen for mat og litt avslapping før 1/16-finalen. Her møter vi Kärra HF 2, og vi blir mer eller
mindre kjørt i senk. Vi kommer oss i 2. omgang, men kampen ender 28-13. Helt greit å tape for disse - de vant hele
Partille cupen.

Nå er det noen uker med egentrening, før sesongen starter igjen etter sommerferien.

God sommer fra Jenter 02!
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