KAUSI 2011-2012
B-TYTÖT
8.10.2011, Pohitulli
KaPan B-tytöille täydet pisteet sarja-aloituksesta
Tytöt aloittivat sarjansa lauantaina 8.10. kotiturnauksella. Samassa lohkossa pelaavat Porin FBT Karhut,
Iittalan KalvKe, Paimion Ruoska ja Mynämäen Wirmo.

Päivän ensimmäiseen peliin tytöt saivat vastaansa Karhut,
joista noin puolet olivat vanhoja tuttuja C-sarjan ajoilta. Peli oli alusta saakka vauhdikasta ja porilaiset
tulivatkin tilanteisiin erittäin fyysisesti. Kulmissa käytiin aikamoista vääntöä ja tönimistäkin, mihin tuomarit joutuivat välillä viheltäen puuttumaan. Peli oli ehtinyt vanheta nelisen minuuttia, kun KaPa teki
ensimmäisen maalinsa. Tekijänä oli Anni ja syötön siihen antoi Veera L.

Toinen erä alkoi kapalaisten kannalta shokeeraavasti. Karhut tasoittivat pelin 1-1, kun erää oli pelattu vain 32 s. Ajassa 19:53 Karhut siirtyivät 1-2 johtoon, minkä
vuoksi KaPa otti aikalisän. Tästä huolimatta Karhut vain lisäsivät kotijoukkueen tuskaa siirtymällä jo 1-3
johtoon. Kapalaiset aloittivat kuitenkin takaa-ajon Juulian kaventaessa Karhujen johdon 2-3 Essin syö-

töstä. Vielä sekunti ennen erän loppua Juulia maalasi pelin tasoihin 3-3 Caritan syöttäessä.

Kolmannessa erässä KaPa aloittikin varsinaiset maalikarkelot. Erää oli pelattu 2 minuuttia, kun Carita
siirsi KaPan 4-3 johtoon Juulian syötöstä. Sitten Carita oli jälleen asialla tällä kertaa Essin syöttäessä ja
tulostaululla oli lukemat 5-3. Tästä ehti kulua aikaa vain reilu minuutti, kun Essi Juulian syötöstä puolestaan heilutti vastustajan maaliverkkoja. Nyt Karhut ottivat aikalisän, mutta siitä huolimatta Amanda latasi pallon porilaisvahdin selän taakse. Tähän 7-3 maaliin syötön antoi Roosa-Maria. Pisteenä iin päälle
Juulia teki rangaistuslaukauksesta ottelun päätöslukemiksi 8-3. Tästä löytyy Karhujen otteluraportti
KaPan toisen pelin vastustaja oli KalvKe, jota tytöt eivät kohdanneet kertaakaan C-sarjassa. KaPan peli
oli alusta saakka jotenkin hermostunutta eikä peliä juurikaan saatu kulkemaan totuttuun tapaan. Ensimmäinen erä oli maalitonta tahkoamista, vaikka enimmäkseen pallo olikin kotijoukkueen hallussa. KaPa sai
ensimmäisen maalinsa ottelun 2. erässä ajassa 19:38, kun Veera antoi Juulialle maaliin johtaneen syötön.
KalvKe kuitenkin tasoitti pelin jo vajaan puolen minuutin päästä. Muita tilastomerkin- töjä ei tässä erässä
enää tullut, joten viimeiseen erään lähdettiin kutkuttavasta 1-1 tilanteesta.
Kolmatta erää oli kulunut vajaa kolme minuuttia, kun Juulia sai Julialta oivan syötön ja näin KaPa oli
siirtynyt taas johtoon, 2-1. Peliä oli pelattu 34 minuuttia, kun katsomosta kuului, että “vedä Emppu ylämummoon”. Ja kuuliaisesti Emilia totteli, joten peli oli kotijoukkueelle 3-1. Syötön tähän ylämummoon
antoi Lotta. KalvKe ei kuitenkaan antanut periksi, vaan kavensi pelin vielä 3-2, mutta Essi varmisti KaPan voiton tekemällä ottelun päätöslukemiksi 4-2. Peli ei todellakaan ollut ominaista KaPaa, mutta hyvä,
että tällaisellakin pelaamisella on mahdollista voittaa ottelu. Tästä voit lukea KalvKen otteluraportin.

“Kenttäpelaajista haluan vielä tuoda esille puolustuksesta
Jasminin, joka pelasi varmaotteisesti ja onnistui rauhoittamaan peliä. Lisäksi maalivahti Marianne pelasi
rentoa perusvarmaa peliä”, valmentaja Juha summaa päivän päätteeksi. “Voitoista huolimatta ei päivästä
jäänyt oikein voittajan fiilistä. Paljon on vielä tekemistä pelikuvioiden ja pelipaikkojen hiomisessa, mutta
uskon kyllä, että määrätietoisella harjoittelulla kauden kuluessa saadaan palikat paikoilleen ja hurjasti
uudistunut joukkue löytämään yhteisen pelisävelen”, Juha pohtii vielä.

Katsomosta kaikui väsymätön kannustus, kun KaPan 2004 syntyneiden poikien joukkue oli tullut katsomaan tyttöjen peliä.

26.11.2011, Leaf-Areena
B-TYTÖILLE TÄRKEÄT PISTEET TURUSTA

B-tytöt jatkoivat viime lauantaina 26.11. tyttöjen salibandyn 1-divisioonan sarjapelejään Turussa LeafAreenalla. Vastaansa he saivat sarjan kovimmat vastustajat Kalvolan Keihään ja FBT Karhut. Sarjataulukossa porilaiset hengittivät niskaan vain kahden pisteen päässä eikä Kalvolaankaan ollut eroa kuin neljä
pistettä, joten viikonloppuna taisteltiin tärkeistä pisteistä.
Aamuhämärän juuri väistyttyä vihellettiin KaPan ottelu Kalvolan Keihästä vastaan käyntiin. Peli oli alusta asti vauhdikasta ja laidoissa käytiin kovaa vääntöä puolin jos toisin. Keihään tytöt karvasivat ylhäältä ja
saivatkin siten ajoittain aikamoista säpinää kapalaisten maalilla. KaPan tytöt pääsivät puolestaan vastustajan pelityylistä johtuen välillä nopeisiin vastaiskuihin. Ottelun ensimmäinen maali syntyi ajassa 11.57,
kun pakiksi siirtyneen Inkan varsin kaukaa lähtenyt laukaus suhahti keihäsvahdin selän taakse. Muita
pöytäkirjamerkintöjä ei ensimmäisessä erässä tullut, joten toiseen erään lähdettiin kutkuttavassa 1-0 johdossa.
Toisessa erässä jatkui sama vauhti ja vääntö. Kapalaisten pelaaminen oli kuitenkin kurinalaista ja pallottomat pelaajat pidettiin kiitettävästi. Myös valmentajan tekemät pelipaikkamuutokset näkyivät positiivisesti kentällä. Pakkina alkukauden pelanneen Emilia siirtyminen keskelle oli yksi muutoksista. Emilia
kiitti ja kuittasi muutoksen tekemällä ajassa 19.07 KaPan toisen maalin, johon tilanteen loistavasti lukenut
Juulia antoi syötön. Enempää osumia ei nähty, joten ottelun päätöserään lähdettiin siis hieman helpommin hengitettävässä 2-0 johdossa.

Kolmas erä oli kahden edellisen toisintoa mitä vauhtiin tuli. Vastustaja yritti vimmatusti saada maalia aikaiseksi ja onnistuikin siinä kiristäen pelin tilanteeseen 2-1. Erän viime minuuteilla Kalvola otti maalivahdinkin pois kentältä, mutta KaPa kesti vastustajan kuuden pelaajan loppuvyörytyksen ja nappasi näin tärkeät kaksi sarjapistettä.
Päivän toinen ottelu Porin Karhuja vastaan lähti myös vauhdikkaasti liikkeelle. Tässäkin pelissä laitavääntöä riitti, mutta onneksi kukaan kapalainen ei loukkaantunut muutamista selkäänajoista huolimatta.
Ensimmäinen erä oli melko tasaista taistoa ja ainokainen maali syntyi Emilian taidon- ja tahdonnäytteen
päätteeksi kellon näyttäessä 5.26. Erätauolle lähdettiin siis KaPan 1-0 johdossa.
Toisessa erässä pelin hallinta siirtyi enemmän kapalaisille. KaPa meni ylivoimalla 2-0 johtoon, kun Olivia syötti ja Julia niittasi pallon vastustajan verkkoon. Peli ehti vanheta tästä vain vajaat pari minuuttia,
kun kapalaiset iloitsivat kolmannesta osumastaan. Nyt syöttäjänä oli Emilia ja Juulia toimi tämän 3-0
maalin viimeistelijänä.
Viimeisessä erässä KaPa kaunisteli vielä kahteen otteeseen voittolukemiaan. Jasmin antoi pelin neljänteen maaliin johtaneen syötön, kun Juulia toistamiseen tuikkasi pallon porilaisvahdin selän taakse. Ja
sokerina pohjalla Sofia maalasi päätöslukemiksi 5-0 Vilman syötöstä.
“Olen tosi tyytyväinen koko joukkueen otteisiin molemmissa peleissä. Kaksi ottelua ja vain yksi omiin
mennyt kertoo onnistuneesta maalivahti- ja puolustuspelistä. Tekemilläni pelipaikkamuutoksilla haettiin
ratkaisuja mm. maalinteon ongelmiimme – ja tulosta tulikin ihan mukavasti. Nämä tänään saadut neljä
sarjapistettä antavat meille erittäin hyvät asemat jatkoa ajatellen,” Juha kertoo tunnelmista pelien jälkeen.
Viikonlopun tehot vielä tässä:









Emilia
Juulia
Inka
Julia
Sofia
Jasmin
Olivia
Vilma

Hyvä tytöt

2+1
2+1
1+0
1+0
1+0
0+1
0+1
0+1

ja seuraavan kerran pelataan 17.12. ekaa kertaa Mynämäen Hani-hallissa!

17.12.2011, Hani-Halli
Tytöt hakivat täydet pisteet Mynämäeltä

Vielä viikko ennen punanutun vierailua lahjasäkkeineen pääsivät tytöt pelaamaan sarjapisteistä Mynämäen upealle Hani-Hallille. Siellä tuli mieleen, että voisikohan tuolle punanutulle esittää vielä yhden lahjatoiveen: Saisimmeko mekin uuden säbän pelaamiseen soveltuvan hallin tänne Kalantiin?
No, itse päivän tapahtumiin. Vastustajina olivat tällä kertaa paikallinen Wirmo ja Paimion Ruoska. Aiemmat kohtaamiset olivat olleet melkoisen selkeästi KaPan hallintaa, joten tiedossa ei olisi pitänyt olla
kovin tiukkoja vääntöjä.
Toisin kuitenkin kävi – päivän ensimmäisessä ottelussa mynämäkeläisiä vastaan. Ensimmäinen erä tahkottiin ilman maaleja ja ainakin kapalaisten kannalta peli oli juuri sitä tahkoamista. Peli kulki kuin hidastetusta filmistä kentän päästä päähän eikä oikein mikään tahtonut onnistua.
KaPan tuska senkun syveni, kun Wirmo siirtyi ylivoimalla johtoon heti toisen erän alku-minuuteilla.
Vaikka kapalaiset eivät saaneet maalia vielä toisessakaan erässä aikaiseksi, peli alkoi kuitenkin pikku
hiljaa kulkea. Kolmannessa erässä kapalaisten otteet paranivat entisestään ja tulostakin rupesi syntymään.
Lotta antoi Essille syötön ja ajassa 31.08 KaPan ensimmäinen maali vihdoinkin näki päivän valon. Runsaan kymmenen minuutin kuluttua tästä Olivia puolestaan tarjoili pallon Vilmalle, joka latasi taululle
lukemat 2-0. Näillä numeroilla KaPa sai kaksi tärkeää sarjapistettä itselleen.
Päivän toinen peli kulkikin sitten täysin KaPan määräämässä tahdissa. Kapalaiset pelasivat jälleen sitä
kurinalaista ja nöyrää joukkuepeliä, jota valmentaja-Juha perään-kuuluttaa. Onnistujia saatiin monia,
sillä KaPan maali-iloitteluun osallistui 9 eri pelaajaa ja 8 eri syöttäjää. Tyttösemme veivät siis pisteet tästä
mittelöstä kotiin 10-0 lopputuloksella.

Päivän molemmissa otteluissa keskellä pelannut Olivia osoitti jälleen taistelijan luonteensa sekä positiivisen peliasenteensa. Nopea ja sisukas hyökkääjä oli mukana tänään kolmessa maalissa.
“Saimme tänään jälleen tärkeät pisteet SM-karsintoihin pääsyä ajatellen. Joukkueen tavoitteena on päästä
pelaamaan tyttöjen SM-sarjaan kahden vuoden sisällä. Tämä on kova tavoite, sillä monet isommat seurat
saavat kerättyä pelaajia joukkueisiinsa varsin laajoiltakin alueilta. Siksi mielestäni olisikin erittäin tärkeää
myös täkäläisten lähiseurojen tehdä yhteistyötä keskenään,” Juha kertoo pelien jälkeen.
Lauantain tehottaret:





Olivia
Carita
Juulia
Inka
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2+0
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Essi
Jasmin
Vilma
Anni
Emilia
Roosa-Maria
Irene
Amanda
Roosa
Julia

1+1
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Tytöt astelevat pelikentälle seuraavan kerran 14.1. ja pelipaikkana on jällen Mynämäen Hani-Halli.

Toivotamme kaikille Leppoisaa Joulunaikaa ja Pisterikasta Uutta Vuotta!

14.1.2012, Hani-Halli
Kärkipaikkaa pitävät B-tyttömme jatkoivat otteluita viidennessä turnauksessa Mynämäen Hani-Hallissa
kohtaamalla lohkonsa kakkosen ja kolmosen. Kuusinkertaista sarjaa pelattaessa muutaman joukkueen
kanssa alkavat vastustajat tulla jo varsin tutuiksi – ehkä liiankin kanssa. KaPa johtaa länsilohkoa suvereenisti, mutta päivän vastustajilla oli vielä ennen pelejä ainakin teoreettinen mahdollisuus päästä karsimaan
pääsystä nuorten SM-sarjaan ensi kaudella.
KaPa sai ensimmäiseen peliin vastaansa Porin Karhut. Ei kuultu tällä kertaa karhun ärjyntää vaan kovin
olivat karhuttaret lauhkeita, sillä vaikkei peli ollutkaan mitään maali-iloittelua, kapalaiset hallitsivat ottelua alkusekunneista loppuvihellykseen asti. KaPa nappasi 5-1 voitollaan kaksi pistettä ja se tiesi porilaisille varmaa jatkopaikan menetystä. Pelin hallintaan nähden vähäinen maalimäärä kertoo jälleen KaPaa vaivaavasta viimeistelyongelmasta. “Tähän meidän täytyy saada parannusta, sillä tiukoissa karsintapeleissä
maalipaikat täytyy käyttää paljon tehokkaammin hyväksi,” Juha pohti pelin päätyttyä.
Toiseen peliin KaPan kanssa kentälle asteli Hämeenlinnasta matkannut KalvKe. Edellinen kohtaaminen
oli vielä mielessä tiukkana ja vähämaalisena. Tällä kertaa vastustajalta kuitenkin puuttui se jokin. Ehkäpä
tieto siitä, että jatkopaikka oli käytännössä ulottumattomissa, vei hämeenlinnalaisilta parhaan terän. KaPa
siis hallitsi ottelua ja sai täydet pisteet 4-2 voitollaan. Tässäkin pelisä kalantilaisia kiusasi tehottomuus.
“Vaikka peliä hallittaisiinkin näinkin selvästi kuin tänään teimme, pitää se pelata alusta loppuun. Tällä
tarkoitan sitä, että tässä vaiheessa ei voida tyytyä “puolihuolimattomaan” voittoon, vaan kaikki tilanteet
viedään täysillä loppuun. Tämä on hyvää harjoitusta tulevaa ajatellen,” Juha summaa päivän päätteeksi.

Päivän vastustajat saivat tuta kuinka Essi oli upeine nousuineen pitelemätön.
“Essi on kauden aikana löytänyt hyvän itseluottamuksen ja oma rooli kentällä alkaa muovautua. Hän on
vahva ja nopea, vastustajalle erittäin hankala pidettävä,” valmentaja kertoo valmennettavastaan.
Tämän päivän pelien jälkeen KaPalla on jatkopaikan avaimet täysin omassa taskussa. Vaikkei ilmassa
tänään ollutkaan mitään suurta urheilujuhlan tuntua, voitot maistuivat makealta. Puhutaan voittamisen
kulttuurista - tällä joukkueella se on kohdallaan. UPEETA TYTÖT!!

Päivän pistejako












Sofia Leino
Anni Nauha
Jasmin Ruusola
Juulia Peura
Olivia Välimäki
Carita Rautanen
Irene Koistinen
Julia Hakanpää
Vilma Vuola
Essi Kutila
Roosa-Maria Lindström
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28.1.2012, Pohitulli
B-TYTÖT VOITTOISIA KOTITURNAUKSESSA
B-tyttöjen vuoden toinen turnaus pelattiin Pohitullissa. Vastaansa he saivat sarjassa tällä hetkellä neljäntenä ja viidentenä olevat joukkueet. Huolimatta siitä, että tiedossa oli melko varmat neljä sarjapistetta,
pelaamaan lähdettiin täydellä teholla.

Ensimmäiseen peliin tyttösemme saivat vastustajakseen Mynämäen Wirmon. Koko kauden pelit wirmottaria vastaan ovat olleet jostain syystä vaikeita eikä tämäkään päivä tehnyt poikkeusta. Vaikka ottelu päättyi selkeästi KaPalle 3-0, pelaaminen oli ajoittain melkoisen tahmeata. Kapalaiset hallitsivat kyllä peliä,
mutta laukaukset maalia kohti olivat harvassa. Amandan lataama 1-0 maali toisen erän lopulla vapautti
joukkueen peliä niin, että tarvittavat maalit kuitenkin saatiin tehtyä ja oma pää pidettiin puhtaana. Niinpä
pisteet jäivät päivän aloitusottelusta emännille.
Toinen vastustaja oli paimiolainen Ruoska. Peli alkoi kapalaisten kannalta varsin yllättävästi, sillä Paimio
siirtyi 1-0 johtoon. Tämä oli ensimmäinen kerta joukkueiden keskinäisissä kohtaamisissa, kun Ruoska
johti peliä. Kapalaiset tasoittivat pelin 1-1, mutta paimiolaiset jatkoivat sinnikkäästi siirtyen jälleen johtoon. Melko pian KaPa tasoitti jälleen ja peli oli 2-2. Tämän jälkeen ottelun hallinta siirtyikin täysin KaPalle ja loppuvihellyksen soidessa tulostaululla olivat lukemat 11-2 kapatytöille.
Joukkue alkaa olla hitsautunut varsin hyvin yhteen. Henki tyttöjen kesken on loistava.

Lisäksi neljän veräjänvartijan maalivahtiosasto on toiminut
hyvin. Sarjassa olemme päästäneet vain 13 maalia omiin 12 pelissä, valmentaja Juha kertoo päivän tunnelmista.
Joukkueen katseet ovat jo suuntautuneet maaliskuun puolivälissä käytäviin SM-karsintoihin.
Kaikki on tuolloin mahdollista, mutta jokaisen on tehtävä kovasti töitä, sillä siellä on vastassa todella kovia joukkueita, Juha pohtii tulevia.
Päivän pistenikkarit:












Juulia Peura
Roosa-Maria Lindström
Essi Kutila
Lotta Siivonen
Inka Kortetmäki
Vilma Vuola
Amanda Yläkorpi
Jasmin Ruusola
Olivia Välimäki
Anni Nauha
Carita Rautanen

6+1
2+0
2+0
1+2
1+1
1+1
1+0
0+2
0+1
0+1
0+1

11.2.2012, Meri-Porin lukio

TYTÖT HAKIVAT PISTEET PORISTA
B-tyttöjen länsirannikon lohkon toiseksi viimeinen turnaus käytiin lauantaina Meri-Porin lukiossa. Kapalaiset saivat tällä kertaa vastaansa sarjan toisena ja kolmantena olevat joukkueet. KaPan pääsy SMkarsintoihin on jo jonkun aikaa ollut selvä, joten näihin loppuihin alkusarjan peleihin lähdetään pelaamaan maaliskuun karsintapelejä silmällä pitäen. Länsirannikolta pääsee vain ykköseksi sijoittunut joukkue karsintoihin, joten siinä on motivaatiossa repimistä muilla joukkueilla, kun KaPa on ollut täysin ylivoimainen lohkossaan. Tätä järjestelmää on kritisoitu aivan aiheesta ja siihen toivotaankin muutosta ensi
kaudeksi.
KaPan tytöt saivat ensimmäiseksi vastustajakseen emäntäjoukkueen FBT Porin Karhut. Jos viime kohtaamisessa kontio tuntui olevan horroksessa, oli se tänään kuin kesken talviunien häiritty. Peli oli varsin

agressiivista, mailat kolisivat ja laitaa kaatuili.
Porilaiset juhlivat ensimmäistä ja ainokaista maaliaan kapavahdin yllättäneellä kääntölaukauksella, kun
peliä oli pelattu vain reilu minuutti. KaPa puolestaan onnistui niittaamaan pallon vastustajan verkkoon
kolme kertaa. Toimitsijoilla oli helppo tehtävä merkitä maalin tekijä, sillä kaikki kolme maalia lähtivät
Juulian mailasta. Syöttäjänä oli kaksi kertaa Anni ja yhden syötön tarjosi Jasmin. Toinen ja kolmas erä
tahkottiin ilman osumia, joten 3-1 tuloksella kilahti kaksi pistettä KaPan pistetaulukkoon.

Päivän toinen vastustaja oli hämeenlinnalainen KalvKe. Peli käytiin suurimmaksi
osaksi vastustajan alueella ja etenkin ensimmäinen erä oli aika lailla KaPan suvereenia hallintaa. Peli oli
ehtinyt vanheta vain 25 sekuntia, kun Kalvolan maalivahti sai kaivella pallon selkänsä takaa. Maalin tekijänä oli tuttu nimi – Juulia. Syöttäjänä kunnostautui Lotta. KaPan toinen maali näki päivänvalon vajaat 9
minuutin kohdalla. Lotta tarjoili pallon tällä kertaa Essille, joka siirsi KaPan 2-0 johtoon. Toisessa erässä
KaPa karkasi jo 3-0 johtoon jälleen Essin osumasta. Tällä kertaa Juulia toimi syöttäjänä. Kalvola pääsi
kuitenkin tasoittamaan tilanteen vielä 3-2, mutta päätöserässä Roosa-Maria syötti Pikku-Veeralle, joka
ei erehtynyt. Loppulukemiksi merkittiin KaPalle 4-2 ja pisteet jälleen Kalantiin.

Päivän tiimipariksi täytyy ehdottomasti nimetä Laitosen sisarukset.

Samassa kentässä pelanneet Roosa ja Veera tekivät hienoa yhteistyötä, jota oli ilo katsella. Koko kauden vaivannut polvivamma ei pidätellyt varmaliikkeistä ja päättäväistä pakkiamme, Roosaa. Pikkusisko Veera puolestaan teki vastustajan pakkien olot hankaliksi nopeilla
hyökkäyksillä.
Olemme tehneet uusia, hyviä harjoituksia, jotka tuovat varmasti lisää sähäkkyyttä kentälle. Kaikessa tekemisessämme on pääpaino maaliskuun karsintepeleihin valmistautumisessa. Tämä alkusarja ei paljoa
jätä käteen, sillä nelinkertainen sarja viiden joukkueen kesken on aika puuduttava, valmentaja Juha kertoo mietteistään.

Kapalaiset matkustavat maaliskuun 4. päivä Hämeenlinnaan, jossa he pelaavat vielä kerran alkulohkon
turnauksessa.

Lauantain pistenikkarit:



Juulia
Essi

4+1
2+0







Veera L
Anni
Lotta
Jasmin
Roosa-Maria
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0+2
0+2
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SM-karsinnat 2012
B-TYTTÖJEN SM-KARSINNAT
Tytöt saivat venytettyä hienolla 9-1 kotivoitolla SM-sarjakarsinnat Tampereen Classicia vastaan kolmanteen ja ratkaisevaan otteluun. Se käytiin perjantaina 30.3. Tampereen Tenniskeskuksessa.
Ensimmäinen erä oli jälleen tunnustelua puolin sun toisin ja molemmilla oli maalipaikkoja, mutta tulostaululla pysyivät lukemat 0-0 tilanteessa. Toisessa erässä Classic lähti haastamaan tyttöjämme varsin ärhäkkäästi. KaPa taisteli ja sai myös vastahyökkäyksiä Classicmaalille. Pelin ensimmäinen maali syntyi
Tiia Raitasen taitavasta vaparitilanteesta Classicin ollessa ylivoimalla. Toisessa erässä KaPa sai ensimmäisen maalinsa Sofia Leinon toimesta Essi Kutilan syöttäessä. Classic onnistui puolestaan vielä neljästi.
Kolmannessa erässä nähtiin kuinka taidokkaat, nuorten maajoukkueessakin pelaavat Alisa Pöllänen ja
Tiia Raitanen pyörittivät peliä. KaPa ei vaan tällä kertaa pysynyt näiden lahjakkaiden tyttöjen vauhdissa.
Ajassa 45:42 Juulia Peura kavensi vielä peliä tehden KaPalle toisen maalin. Kolmas ottelu päättyi kuitenkin Classicin voittoon 9-2.
Kolmen ottelun karsintasarja oli upea kokemus, sillä haasteettoman alkusarjan jälkeen oli hienoa päästä
pelaamaan hyvää tyttösalibandya yhtä maamme huippujoukkuetta vastaan. Toivottavasti saamme kohdata
vielä kentällä – ja kuka tietää vaikka se tapahtuisi tulevaisuudessa SM-sarjassa. Toivotamme Classicin
koko joukkueelle menestystä tulevalle kaudelle!
Kalannissa 31.03.2012

