Verksamhetsberättelse
Skövde Handbollsflickor
Elitlaget
Försäsongen gav många
intressanta matcher och
internationella möten som var
nya och bra. Vem kommer inte
ihåg matchen mot CSM
Bucurestis stjärnor där vi gav
dem motstånd och visade
fantastiska spel.
Vi var i Prag på cup som gav
oss 4 internationella matcher.
Bland annat mot Champions
League-laget Banik Most där vi
spelade en bra match och bara förlorade med 1 mål.Vi vann cupen i Prag där vi i den avgörande
matchen mot Slavia Prag slog dem med 10 mål efter att vi förlorade två veckor tidigare i det första
mötet med dem i Annliz Cup SuperElit.
Försäsongen var generellt bra gjort av laget med mycket matcher. Totalt 10 st blev det.
Säsongen före jul erbjöd 9 matcher och 8 poäng som var ett godkänt resultat. Vi tog poäng mot de 3
nedre lagren och vi tog hem borta vinsten mot Skara.
Efter jul fick vi totalt 10 poäng som också är ett godkänt resultat där vi fick poäng i 6 av 11 matcher.
Det var bara de 5 bästa lagen vi inte tog poäng ifrån.
Sett hela säsongen är 18 poäng godkända. Det räcker vanligtvis med slutspelet men vi missade på
målskillnad. Vi tog poäng från 7 av de 11 lagen vi möter i serien. Bara de fyra översta lagen vi inte tog
inte tog poäng från, men det var ett nära steg borta mot både Sävehof och Lugi.
Vi hade skador på flera av spelarna som förväntades bli profiler på laget under säsongen. Men det
positiva med detta var att de yngsta spelarna i laget verkligen tog två ansvar när de fick möjlighet och
det lovar bra för framtiden med dem.
Vi hade några spelare som presterade superbra på personlig prestation, som vi hoppas att vi kan
bygga vidare på i framtiden.
Spelare: Ida Eriksson, Fanny Elovsson, Hanna Edvardsson, Filippa Nyman, Stina Karlsson, Sofia
Berggren, Elizabeth Collado, Isa Franzen, Marielle Lideskär, Emma Wahlström, Julia Ehn, Hannele
Nilsson, Nora Jakobsson van Stam, Johanna Flygelholm, Britta Jakobsson van Stam, Elma Örtemark,
Louise Søndergaard (DK), Annie Linder, Anna Dalström och Ida Vium (DK)
Ledare: Rasmus Poulsen (HT), Mikael Lideskär(ASS), Per-Erik Källström(Rehab), Claes-Göran
Elfwering(Material), Anders Lindström(Material)
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