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Damallsvenskan Valhalla IP
Söndag 1:e Oktober kl. 14:00
Kopparbergs/Göteborg FC vs Kvarnsveden

Matchvärd: STAVDAL

ALLA TILL VALHALLA

NY SPONSOR TILL 2017

Vi är från säsongen 2017 stolt sponsor för Kopparbergs/Göteborg FC. Vi hoppas och
tror på en lyckosam säsong med fina resultat och härliga minnen tillsammans!

Stort lycka till tjejer!
Håll utkik efter oss och våra bilar här på Valhalla under säsongen!
Förenade Bil är en exklusiv Kia återförsäljare i Eklanda (Sisjön) strax utanför Göteborg.
Tveka inte att besöka eller kontakta oss för att uppleva en ny Kia, ett smart bilval med
flera populära och prisvärda modeller av olika storlek och karaktär. Vi har alltid ett
stort utbud med nya och lätt begagnade bilar till bra erbjudanden.

Läs mer om oss och se aktuella erbjudanden.

forenadebil.com

Domare: Admir Hasan. Lidköping
Ass1: Åsa Olsson. Staffanstorp
Ass2: Viktoria Månsson. Lyckeby
4 Domare: Maral Mirzai Beni.Gbg

Nästa hemma match
15/10 Kl 16 30
Rosengård

Fšr Sarah Þnns inget
annat Šn tre poŠng

Sarah Teegarden Ð fšr amerikanskan Þnns bara tre
poŠng mot Kvarnsveden. Foto: PER MONTINI

Sex matcher kvar av Œrets damallsvenska.
Alla lika viktiga, alla poŠng lika mycket vŠrda Ð men visst
skulle tre poŠng mot Kvarnsveden sitta extra g™tt.
Ð Vi gŒr in i matchen som om det vore en cupÞnal, sŠger
KGFC:s amerikanska mittfŠltare Sarah Teegarden, 22.

På söndag är det den 1 oktober, höst på allvar, vindarna drar
in från Vinga och det är vanligare att regnet gör Valhallas
konstgräs snabbt och halkigt än att det är Got Event-Joels
vattenspridare som gör det.
Det Šr Sarah Teegardens Œrstid kort sagt. En Þghter, en
krigare, en fysisk spelare som tänker ge 100 procent för tre
poäng till Kopparbergs/Göteborg FC.
– Vi i laget behöver inte bli påminda, säger Sarah. Det räcker
att titta i tabellen för att inse att matchen mot Kvarnsveden är
extremt viktig.
Sarah – som anslöt till KGFC:s trupp i våras, har spelat
samtliga av årets matcher, bara blivit utbytt en gång och har ett
mål på sitt konto – har laddat upp för matchen med massage,
en vilodag på fredagen, träning på lördagen och umgänge
med sin mor, som är på besök från USA.
– Jätteroligt att ha henne här. Vi ska se ”Phantom Of The
Opera”, äta gott på någon restaurang och sedan hoppas jag
att hon får se oss ta tre poäng mot Kvarnsveden.
Hur ser du på lagets start i höst, efter EM-uppehållet?
– Jag tycker att vi har spelat riktigt bra, säger Sarah. Men vi
har inte fått till det där sista i offensiven. Men nu har vi gnuggat
extra på det så jag hoppas det ska släppa nu…
Bakåt har det sett bra ut?
– Vi har en stabil backlinje och har varit tryggare i vårt eget
bollinnehav. Får vi bara ett litet lyft i offensiven så…
Om man ska vara lite spetsig handlar väldigt mycket i matchen
mot Kvarnsveden om hur man ska få stopp på allsvenskans
vassaste offensiva spelare, malawiskan Tabitha Chawinga.
– Nu har hon sin syster här också, påminner Sarah Teegarden.
Men vi ska kriga och alla lag i serien har vassa forwards. Om
vi gör vårt över hela banan har jag inget annat i huvudet än att
vi kommer att ta tre poäng.
Sarah menar att cupsegern mot Jitex i veckan – då hon själv
vilade – var viktigt för laget.
– Vi hade samma uppladdning inför höststarten, säger hon.
Seger i sommarens sista träningsmatch och en boost i
självförtroende till omstarten av allsvenskan.

– Vi hoppas det blir likadant nu.
Hur är du som person när laget går på minor och förlorar
några matcher i rad, deppar du ihop eller blir du taggad att
gå in ännu hårdare?
– Jag blir lika besviken som alla andra. Men samtidigt kan jag
känna en väldig längtan till nästa match och en möjlighet till
revansch.
– Vi ska ha en seger nu!
Mitt i all laddning inför matchen mot Kvarnsveden, kan Sarah
Teegarden också känna en sorg i att hennes amerikanska
kompis Savannah Levin fått sin säsong spolierad av en
korsbandsskada.
– Jag lider med henne. Men Sav är en underbar lagkompis
och är där på varje träning och varje match och ger oss stöd.

Sarah Teegarden och Pauline Hammarlund.

Årets viktigaste match?
KRÖNIKAN
TORE LUND
Vilken som är årets viktigaste match
kan man ju egentligen aldrig veta.
Och ska man vara krass är ju alla
matcher lika viktiga.
De poäng du vinner eller förlorar i
april är lika betydelsefulla som dem
du vinner eller förlorar i oktober och
november.
Kvarnsveden hemma, elvan mot tian i
tabellen, en poängs skillnad, fem
omgångar kvar att spela.
Nog känns det viktigt alltid att plocka
fram alla krafter, all inneboende styrka
för det här är en match som båda lagen
vill vinna hellre än någon annan match.
De brukar kallas för sexpoängsmatcher och för KGFC:s del gäller att
man vid seger går förbi och tillfälligt
hamnar på säker allsvensk mark.
Vid förlust är man fyra poäng efter.
Då blir det som redan är svettigt och
ovisst ännu mer svettigt och ovisst.
Det kanske är årets viktigaste match
ändå…
Men eftersom jag alltid försöker tänka
optimistiskt och positivt, tror jag
naturligtvis att det går vägen.

Spelet i höstens samtliga matcher har sett stabilt ut, det som
saknats är effektiviteten i det som på fotbollsspråk heter den
sista tredjedelen.
Kort sagt har bolluslingen inte velat rassla in i
motståndarburen så ofta som vi önskat och, med KGFC-ögon i
alla fal, också förtjänat.
Kvarnsveden är så klart att habilt allsvenskt lag. Men i mångt
och mycket handlar det mesta om den fantastiska Tabitha
Chawinga, den 21-åriga malawiskan som kommer att vinna
skytteligan i år och på egen hand kan avgöra matcher.
21 gjorda mål på 16 spelade matcher talar sitt tydliga språk.
Tabitha har dŠrmed tio ßer mŒl pŒ kontot Šn tvŒan i
skyttetoppen. Bara att kapitulera och skriva under på att vi här
har en världsstjärna.
Det gäller att hålla i hatten.
Och som om det inte räckte med en Chawinga har
Kvarnsveden nu också värvat Tabithas lillasyster Temwa, 19. I
sin debut mot Eskilstuna (2-2) var det så klart hon som stod för
assisten till båda de mål som storasyrran gjorde.
Håll i hatten som sagt.
Nu består ett fotbollslag ändå av elva spelare och där är
KGFC, som jag det, det klart vassaste LAGET. I och med
segern mot Jitex i cupen i veckan har lagets sargade
självförtroenden nu också fått ny lyster.
Jag tror mig dessutom veta hur Stefan Rehn tänker spela på
söndagen, och jag tycker det ser spännande ut. Men om jag
berättade något här skulle Stefan spänna upp mig i en
sträckbänk, vilket möjligen skulle göra gott för mina ischiasproblem, men nä, jag låter nog bli ändå.
Däremot tänker jag vara lite självgod och hylla Shake Hands
World Cup 2017, som KGFC arrangerade tillsammans med
Futbol Da Força, Röda Korsets Ungdomsförbund och
Kållereds SK F02 den 24 september, på förmiddagen innan
KGFC:s match mot Kristianstad.
Runt 100 spelare, ledare, föräldrar och funktionärer från
Linköping, Borås, Ulricehamn, Åsa och Göteborg spelade då

fotboll, umgicks, hade roligt och trivdes i det härliga
sensommarvädret.
Att se ßyktingtjejer frŒn utsatta delar av vŠrlden lira boll och
skratta tillsammans med jŠmnŒriga svenska ßickor, att se
deras entusiasm nŠr de Þck mingla och ta selÞes med och fŒ
autografer av fšrebilderna i KGFC:s a-lag, ja dŒ bultade hjŠrtat
extra hŒrt.
Det Þnns hopp, vŠrlden behšver inte se ut som den gšr den
här helgen i Göteborg när gatorna invaderas av nazister och
motdemonstranter och 1000 poliser.
Tillsammans kan vi gšra lite fšr att dra vŒrt strŒ till stacken.
Fotboll kan betyda mer Šn bara jakten pŒ poŠng och en
tabellplacering.
Shake Hands Ð det behšvs inte sŒ mycket mer.
TORE LUND
tore@yellowshark.se

KGFC:s a-lag skrev
autografer till hela
gänget som var med
under Shake Hands
World Cup 2017.

Kopparbergs/Göteborg FC – Spelartrupp 2017
1. Fanny Lund
2. Catrine Johansson
3. Beata Kollmats
4. Taylor Leach
5. Elin Landström
6. Sarah Teegarden
7. Adelina Engman
8. Pernilla Milton
9. Filippa Curmark
10. Elin Rubensson
11. Pauline Hammarlund
12. Victoria Bergquist
13. Jennifer Falk
14. Savannah Levin
15. Marika Bergman-Lundin
16. Irvina Bajramovic
17. AmandaJohnsson Haahr
18. Nathalie Persson
19. Annahita Zamanian
20. Felicia de Feo
21. Rebecka Blomqvist
22. Ebba Handfast
23. Anna Larsson
26. Line Geltzer Johansen

Kvarnsvedens IK – Spelartrupp 2017
1. Julia Langörgen
2. Melisa Hasanbegovic
3. Agnes Dahlström
4. Robyn Decker
5. Sara Berglund
6. Karin Winka
6. Temwa Chawinga
7. Lara Ivanusa
8. Michaela Hermansson
9. Elin Danielsson
10. Armisa Kuc
11. Tabitha Chawinga
12. Lovisa Lennartsson
13. Marie Salander
14. Julia Roddar
15. Johanna Axfeldt
16. Lova Lundin
17. Beatrice Gärds
18. Elizabeth Addo
22. Brianne Reed
23. Lee Winroth
25. Jenny Wahlén
30. Lina Lundqvist

Säsongen 2017 - resultat &
målskyttar från alla matcherna
28 januari - träningsmatch:
Bröndby - KGFC 6-1
Målskytt KGFC: Rebecka Blomqvist
4 februari - träningsmatch:
KGFC - Fortuna Hjörring 5-2
Målskyttar KGFC: Pauline Hammarlund 2, Elin Rubensson,
Rebecka Blomqvist, Annahita Zamanian
11 februari - träningsmatch:
KIF Örebro - KGFC 3-4
Målskyttar KGFC: Rebecka Blomqvist 3, Elin Rubensson
18 februari– svenska cupen:
FC Rosengård - KGFC 5-0
25 februari - träningsmatch:
KGFC - IF Böljan 5-0
Målskyttar KGFC: Rebecka Blomqvist 2, Pauline
Hammarlund 2, Elin Landström
3 mars - träningsmatch:
KGFC - Holmalund 1-0
Målskytt KGFC: Annahita Zamanian
12 mars - träningsmatch:
KGFC - Eskilstuna 2-2
Målskyttar KGFC: Adelina Engman, Annahita Zamanian

27 mars - träningsmatch:
KGFC - Gran Canaria-kombination 15-0
Målskyttar KGFC: Pauline Hammarlund 8, Rebecka
Blomqvist 2, Sarah Teegarden, Beata Kollmats, Elin
Landström, Irvina Bajramovic, (samt ett självmål)
1 april - träningsmatch:
KGFC - Mallbacken 6-0
Målskyttar KGFC: Rebecka Blomqvist 2, Pauline
Hammarlund, Adelina Engman, Ebba Handfast, (samt ett
självmål)
8 april - träningsmatch:
KGFC - Hovås Billdal 3-0
Målskyttar KGFC: Filippa Curmark, Sarah Teegarden, Irvina
Bajramovic
16 april - allsvenskan:
KGFC - Örebro 1-0
Målskytt KGFC: Pauline Hammarlund
25 april - allsvenskan:
Kvarnsveden - KGFC 3-3
Målskyttar KGFC: Elin Rubensson, Rebecka Blomqvist,
Pauline Hammarlund
1 maj - allsvenskan:
KGFC - Vittsjö 2-0
Målskyttar KGFC: Beata Kollmats, Pauline Hammarlund
7 maj - allsvenskan:
Rosengård - KGFC 5-0
14 maj - allsvenskan:
KGFC - Piteå 2-2
Målskyttar KGFC: Sarah Teegarden, Pauline Hammarlund

24 maj - allsvenskan:
Linköping - KGFC 5-1
Målskytt KGFC: Rebecka Blomqvist
4 juni - allsvenskan:
KGFC - Hammarby 3-3
Målskyttar KGFC: Beata Kollmats, Nathalie Persson,
Rebecka Blomqvist
18 juni - allsvenskan:
Kristianstad - KGFC 5-2
Målskytt KGFC: Pauline Hammarlund 2
22 juni - allsvenskan:
Djurgården - KGFC 2-0
29 juni - allsvenskan:
KGFC - Limhamn/Bunkeßo 2-5
Målskyttar KGFC: Pauline Hammarlund, Elin Rubensson
5 juni - träningsmatch:
KGFC - Röa IL 0-5
9 augusti - träningsmatch:
KGFC - Hovås/Billdal 7-0
Målskyttar KGFC: Rebecka Blomqvist 4, Irvina Bajramovic
2, Adelina Engman
17 augusti - allsvenskan:
Piteå- KGFC - Hammarby 0-1
Målskytt KGFC: Adelina Engman
23 augusti - allsvenskan:
Hammarby - KGFC 0-0

31 augusti - allsvenskan:
KGFC - Linköping 0-2
9 septemberaugusti - allsvenskan:
Limhamn/Bunkeßo - KGFC 2-1
Målskytt KGFC: Beata Kollmats
24 augusti - allsvenskan:
KGFC . Kristianstad 1-2
Målskytt KGFC: Pauline Hammarlund
27 september - svenska cupen:
Jitex - KGFC 0-5
Målskyttar KGFC: Pauline Hammarlund 2, Adelina Engman
2, Elin Rubensson

Pauline Hammarlund – främsta målskytten.

Här är säsongens alla målskyttar i KGFC:
Pauline Hammarlund - 23
Rebecka Blomqvist - 18
Elin Rubensson - 5
Irvina Bajramovic - 4
Annahita Zamanian - 3
Beata Kollmats - 4
Elin Landström - 2
Adelina Engman - 4
Sarah Teegarden - 3
Adelina Engman - 2
Filippa Curmark - 1
Ebba Handfast - 1
Nathalie Persson 1

Rebecka Blomqvist
skuggar Pauline
Hammarlund i den
interna skytteligan.

Senaste matchen - allsvenskan:

Rapport från matchen
mot Kristianstad (1-2)

Taylor Leach – försvarsklippa.
Motvinden visar inga tecken på att avta, uppförsbacken är
brant.
Men KGFC:s amerikanske mittback, en av de bästa på
planen i förlustmatchen mot Kristianstads DFF förra
söndagen, väljer att ta med sig det som var positivt.
– Vi visade i första halvlek och delar av den andra att vi
kan spela bra fotboll och glöm inte att det är sex matcher
kvar att spela. Vi ska fortsätta att kriga.

Hösten har inneburit en spelmässig uppryckning för
Kopparbergs/Göteborg FC, men det har gått troll i det
offensiva spelet och effektiviteten har inte funnits där.
Sedan har det tunga året i årets allsvenska naturligtvis också
påverkat självförtroendet i laget och när målen trillat in bakåt,
har osäkerheten smugit sig på.
– Det blev en klar förändring i vårt spel efter deras mål, menar
Taylor Leach, som anslöt till klubben i somras och övertygat
mer eller mindre i varenda match hittills.
– Det är svårt att förklara varför vi tappar så i spelet, men
självklart är det en mental grej. För egentligen tycker jag att vi
hade ganska bra kontroll fram till dess att baklängesmålen
kom.
Hur kan man resa sig efter en sådan här smäll?
- Vi måste pusha varandra, fortsätta att fajtas och hålla uppe
energin.
Du försöker själv vara en sådan spelare på planen?
– Jag försöker, jag har alltid snackat mycket på planen och vill
vara en pŒdrivare och ledare. Men det Šr det ßera av tjejerna i
laget som är.
Samtliga söndagens mål föll inom loppet av 20 minuter i den
andra halvleken. 0-1 kom efter en klassisk snett-inåt-bakåt och
ett stenhårt skott av Rita Chikwelu som gick under Line Geltzer
Johansen i KGFC-målet. 0-2 kom då Mia Carlsson nådde högt
i en luftduell och kunde nickskarva in bollen.
Hemmalaget kom dock tillbaka när Pauline Hammarlund
forcerade in bollen efter ett inspel från inhopparen Irvina
Bajramovic – ett riktigt viljemål.
– Efter det hittade vi rätt igen och spelade jättebra, menar
Taylor Leach. Det är sådana bra saker jag tar med mig till de
kommande matcherna.
– Vi är så klart inte glada efter matchen i dag,Men vi måste
skaka av oss den och tänka framåt. Det är sex matcher kvar
att spela.
Tidigare på söndagen genomfördes också Shake Hands
World Cup 2017 på Valhalla IP. 75 tjejer med olika bakgrund

Framåt för
svensk fotboll!

Svensk fotboll storsatsar, i allt från mästerskap,
europaspel och damelitfotboll till talangutveckling.
Vilken bra grej säger vi och lyfter på hatten!
Vi är med er hela vägen. Framåt!

Spelar du för mycket? Ring stödlinjen 020 - 81 91 00, stodlinjen.se

och med sina rötter i olika delar av världen spelade fyra
matcher var och kollade sedan på allsvensk fotboll.
Och efter matchen Þck de trŠffa sina idoler i Kopparbergs/
Gšteborg FC, som minglade, skrev autografer och stŠllde upp
pŒ selÞes.

Kopparbergs/Göteborg FC - Kristianstads DFF 1-2 (0-0)
0-1 (55) Rita Chikwelu
0-2 (65) Mia Carlsson
1-2 (75) Pauline Hammarlund
Så spelade KGFC mot Kristianstad:
Line Geltzer Johansen
--Catrin Johansson (UT 86, Annahita Zamanian)
Taylor Leach
Beata Kollmats
Elin Landström
--Adelina Engman
Elin Rubensson
Sarah Teegarden
Nathalie Persson
--Amanda Johnsson Haahr (UT 67, Irvina Bajramovic)
Pauline Hammarlund
Ej inbytta:
Anna Larsson
Pernilla Milton
Marika Bergman Lundin
Felicia De Feo
Ebba Handfast

Senaste matchen – cupen:

Rapport från matchen
mot Jitex (0-5)

Filippa Curmark – härlig comeback.
Efter tre raka förluster i allsvenskan blev det äntligen
seger för Kopparbergs/Göteborg FC.
I cupderbyt mot Jitex vann KGFC till slut med säkra 5-0.
Ännu roligare var kanske ändå att Filippa 'Pippo' Curmark
var tillbaka på planen igen efter mer än sju månaders
skadefrånvaro.
– Jag har längtat efter den här dagen, säger 22-åringen.

Jitex från Mölndal ligger förvisso i division 1 – där de är klara
seriesegrare och nu ska kvala till Elitettan – men har ett
lovande lag och Šr deÞnitivt en klubb på uppgång.
Naturligtvis ska allsvenska KGFC ändå vinna en sådan här
match tämligen komfortabelt. Och som siffrorna 5-0 antyder
blev det till slut så.
– Men jag tycker Jitex var bra, säger Filippa Curmark, som var
tillbaka i startelvan igen efter sin oväntat jobbiga fotskada, den
hon Þck redan den 11 februari i en trŠningsmatch mot KIF
Örebro.
– De spelar en modern, effektiv och positiv fotboll.
Naturligtvis har Pippo fortfarande känslor för laget hon
lämnade för KGFC inför säsongen 2015, men nu är hon ändå
mest tacksam och lycklig över att vara tillbaka i spel igen.
– Det har ändå gått ganska fort på slutet. På bara tre vekor har
jag gått från rehab till träning och match.
Efter matchen var hennes fot hårt lindad, men Pippo gav ändå
lugnande besked.
– Det är ingen fara, det känns bra, säger hon. Mest en
säkerhetsåtgärd. Smärtan är inte så farlig längre, det är mest
att jag är stel.
Efter en trevande inledning av onsdagskvällens match i den
tredje omgången av svenska cupen, gick KGFC loss med två
snabba mål i den 19:e och 20:e spelminuten genom i tur och
ordning Pauline Hammarlund och Adelina Engman och när
sedan Elin Rubensson kunde slå in trean på straff, var
naturligtvis segern redan i hamn.
I den andra halvleken blev sedan både Adelina och Pauline
tvåmålsskyttar och kunde fastställa slutresultatet till 0-5.
Filippa Curmark, med 49 allsvenska matcher på sitt cv, blev
utbytt efter nära en timmas spel.
Hur mycket återstår innan toppformen sitter där?
- Jag tycker att jag orkar så det ska inte vara några problem,
säger Pippo. Men jag vill ju bidra både offensivt och defensivt
och dessutom vara en fysisk spelare. Jag hoppas alla bitarna
kommer naturligt när jag får mer och mer speltid.

På söndag möter KGFC skyttedrottningen Tabitha Chawingas
Kvarnsveden i en synnerligen viktig match i den allsvenska
bottenstriden.
Med dig på planen, Pippo?
– Blir jag uttagen är jag redo.
Hur ser du på säsongsavslutningen?
– Jag tänker inte så mycket. Nu är det bara att köra!

Jitex - Kopparbergs/Göteborg FC 0-5 (0-3)
0-1 (19) Pauline Hammarlund
0-2 (20) Adelina Engman
0-3 (38) Elin Rubensson (straff)
0-4 (53) Adelina Engman
0-5 (88) Pauline Hammarlund
Så spelade KGFC mot Jitex:
Line Geltzer Johansen
--Catrine Johansson
Taylor Leach
Felicia De Feo (UT 76, Marika Bergman Lundin)
Elin Landström
--Elin Rubensson
Ebba Handfast
Filippa Curmark (UT 56, Nathalie Persson)
Annahita Zamanian
--Adelina Engman (UT 70, Irvina Bajramovic)
Pauline Hammarlund
Ej inbytta:
Anna Larsson
Beata Kollmats
Pernilla Milton

Dags att rösta fram
Go Kompis 2017

Emma Nilsson Þck Go Kompis-priset 2015.
I samband med hemmamatchen på Valhalla IP den
5 november mot Djugården kommer matchvärden
Bostadsbolaget att dela ut priset "Go Kompis" 2017.
Och det är du som bestämmer vem som ska vinna!
Skicka in ditt förslag från och med i dag!

"Go Kompis" är ett pris som delas ut varje år av KGFC:s
samarbetspartner Bostadsbolaget.
Och som tidigare år vill vi ha in nomineringar på lämpliga
pristagare.
Det handlar INTE om att utse någon av tjejerna i Kopparbergs/
Göteborg FC (även om de är goa kompisar allihop). Nej det
handlar om att du/ni ska föreslå en tjej eller kille i just er
förening.
Det kan vara en person som är träningsvillig, snäll, hjälpsam,
stöttande, schysst eller som har andra goda egenskaper.
Vinnaren kommer att få ta emot priset i samband med
matchen mot Djurgården den 5 november.
Skicka därför in ditt/ert förslag och en kort motivering på årets
pristagare senast 25 oktober till Anders Abrahamsson, som är
klubbens marknadsansvarige:
Anders mailadress:
ribbetegen@telia.com

Emilia
Halvarsson
Þck Go
Kompis-priset
2015.

Shake Hands World
Cup 2017 – en ny succé

Ett hundratal deltagare hade en fantastiskt dag på Valhalla IP
under Shake Hands World Cup 2017.
Shake Hands World Cup 2017 blev en härlig fotbollsfest.
Nära 100 spelare, ledare och funktionärer gjorde
söndagen den 24 september till en oförglömlig
upplevelse.
– Från klubbens sida är vi oerhört glada att ha ett
arrangemang som detta varje år, säger Tore Lund, pressoch Shake Hands-ansvarig i Kopparbergs/Göteborg FC.

Efter månader av förberedelser var det äntligen dags på
söndagen för Shake Hands World Cup 2017 på söndagen den
24 september. Tidigt på förmiddagen rullade bilarna och
minibussarna från Linköping, Borås, Ulricehamn, Åsa och
Göteborg in på Valhalla IP och bara någon halvtimme senare
var cupen igång.
Arrangörsgänget med Mikaela Bengtsson (Futbol da Força),
Camilla Ackerfors (KGFC:s F19-coach och Futbol da Força),
Isabel Expósito (Futbol da Força och Röda Korsets
Ungdomsförbund), Tore Lund (KGFC) och hela det fantastiska
gänget av spelare och ledare från Kållereds SK F02, bara njöt
i brittsommarvŠrmen och fšrsškte se till sŒ att allt ßšt sŒ bra
som möjligt.
Det blev uppvärmning med musik under KSK-tjejernas ledning,
utdelning av autografblock och specialdesignade t-shirts,
peppning, ombyte, info om dagen och sedan var vi i gång...
Alla de 75 spelarna hade delats in i åtta olika lag som fått
namn efter internationella förebilder som Barcelona, Bayern
München, PSG och Wolfsburg och spelade sammanlagt fyra
matcher vardera på de olika planerna som byggts upp med
och utan sarger på Valhalla IP.
Därefter väntade lunch och dagen avslutades med den
allsvenska matchen mellan Kopparbergs/Göteborg FC och
Kristianstads DFF.
Dessutom hann några av tjejerna med att bli intervjuade av
Radio Göteborg och Radio Sjuhärad.
Därefter – och det var nog trots allt dagens clou - ställde
samtliga spelare i KGFC upp pŒ mingel, selÞes och
autografskrivande med hela det förväntansfulla Shake Handsgänget. Där var Elin Rubensson, Pauline Hammarlund, Line
Geltzer Johansen, Adelina Engman, Annahita Zamanian,
Marika Bergman Lundin, Ebba Handfast, Taylor Leach, Sarah
Teegarden, Anna Larsson och alla de andra och varenda liten
tjej Þck sitt autgrafblock fultt.

– Det är klart vi är
deppiga efter
förlusten, men
självklart vill vi
ställa upp när
klubben ordnar
något som detta,
sa ßera av
spelarna.
Shake Hands
World Cup
genmfördes första
gången i fjol i ett samarbete mellan KGFC, Futbol Da
Força, Röda Korsets Ungdomsförbund och Kållereds SK F02.
Det blev en fantastisk dag då, men några kantstenar hade
slipats ner, nŒgra detaljer Þnjusterats och lite Þnputs pŒ
egentligen alla delar av arrangemanget gjorde att det lyfte
ytterligare i år.
NŠsta Œr hoppas vi vara tillbaka med Šnnu ßer spelare, Šnnu
ßer šverraskningar och med ett Šnnu bŠttre arrangemang Ð
detta trots att vi inser att det blir svårt att matcha årets Shake
Hands World Cup.
– Jag känner bara lycka och värme när jag ser det här, så
många tjejer som tillsammans har så roligt, säger Camilla i
arrangörsstaben och får medhåll från Mikaela, Isabel och Tore.
– Vi vill ju tro att det här är viktigt, det är därför vi gör det och
det är därför vi är långsiktiga i våt arbete, säger Tore Lund.
Shake Hands drog i gång 2014 och vi har inga andra planer än
att försöka bidra ännu mer i integrationsarbetet i framtiden.
Slutligen ett stort tack till alla er som var med från när och
fjärran. Shake Hands World Cup hade inte varot någontong
utan er.
Och dessutom ett särskilt varmt tack till spelare och ledare i
Kållereds SK F02. Ni är grymma!

Stavdal

PERSONLIG MASKINUTHYRNING
Vi hyr ut maskiner till bygg, anläggning, industri
och event. Vi har ett brett utbud av liftar, byggmaskiner, bodar, anläggningsmaskiner, utbildning
och säkerhet. Allt serverat och organiserat med
vår personliga service.
För mer information besök

www.stavdal.se

NORDSTAN

Mot uppvisande av
medlemskort i Kopparbergs/Göteborg FC
erhålles 10%

ktiskt

Ditt företags stöd i de
ekonomiska frågorna.
Vi på Grant Thornton är fullt fokuserade på
att stödja företagare och entreprenörer i de
ekonomiska frågorna.

evalla Hamn,
useum, Taxi
för de anlitar

glan, IKEA,

ycksaker,
ningar,

Det innebär t.ex. att våra revisorer är väl insatta
i ägarfrågor och vet hur du ska agera för att få
ut störst behållning från ditt entreprenörskap.
Våra redovisningskonsulter kan hjälpa dig att
effektivisera din ekonomiadministration så att
du t.ex. får tillgång till vår ekonomiportal
Webbkontoret med tjänster för elektronisk
fakturahantering, löneservice m.m.
Kontakta oss på tel. 019-16 75 00 för ett
förutsättningslöst möte, så kan vi berätta
mer hur vi kan göra din verksamhet mer
effektiv.

klanderfritt
Leif Ericsson
Kontorschef Örebro

www.grantthornton.se/orebro

Revision • Ekonomiservice • Skatt • Rådgivning

En installatör att lita på!

metallburkar, kartonger,
brandvarnare, tidningar, isolering,

batterier,
sekretessmaterial, frigolit,
blästersand, brev, byggavfall, blodiglar, borrkax, bildäck,

bredbandsroutrar, brädor, glödlampor,

riskavfall, brännbart,

lysrör, bläckpatroner, fyrverkerier,

wellpapp,
färg, bananer, whiteboardpennor, miniräknare, sprayburkar,

glasflaskor, mobiler, pallar,
lågenergilampor, lösningsmedel, telefoner,

datorer, plast, bacon,
anslagstavlor, tv-apparater, högtalare, magasin, oljefilter,

flingpaket, eternitplattor, brassestolar...
Låt oss göra vardagen och miljöarbetet lite enklare
för dig på din arbetsplats. Vad du än har för avfall
så har vi den bästa lösningen.
Kontakta oss så hjälper vi dig att välja rätt.
www.renova.se

