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Dickenin naiset pää-
sivät loistavien ot-
teluiden seuraukse-
na Naisten Suomen 

Cupin semifinaaleihin, jossa 
vastaan asettui paikallisvastus-
taja ja viime vuoden Cup mestari 
HIFK. Pelit pelattiin viime 
viikonloppuna Pirkkolan 
palloiluhallissa. 

Teksti: Markku Enström
Kuva: Jan Nylund

Dicken lähti peliin hyvällä asenteella ja ot
tikin alkuun pienen johtoaseman. Pelin ot
ti kuitenkin haltuunsa HIFK varovaisen alun 
jälkeen. Puoliajalla HIFK johti jo seitsemäl
lä maalilla. Toisella puoliajalla Dicken kuroi 
maali maalilta tappioasemaa kiinni.

Ottelun loppuhetkillä tilanteessa HIFK:lle 
sattui melkoinen kömmähdys. HIFK:n pe

Dickenin miesten 
joukkue pelasi viime 
kaudella hyvän 
kauden ollen Suomen 

Cupin loppuottelussa sekä SM-
liigan loppuotteluissa. Molem-
missa kuitenkin Riihimäkeläis-
seura Cocks oli parempi suh-
teellisen selkein numeroin. 

Teksti: Daniel Rémy
Kuvat: Wilhelm Hörhammer

Kausi 2013/2014 polkaistiin käyntiin syys
kuun lopulla ja tähän mennessä Liigassa on 
kärsitty ainoastaan yksi tappio seitsemästä 
ottelusta. Ainoa tilastopoikkeus nähtiin loka
kuun alussa, kun lauttasaarelaiset hävisi
vät stadin derbyssä HIFK:lle parilla maalilla 
Kallion Urheilutalolla. 

Samaan aikaan kun SMLiigassa on tullut voit
toja tasaiseen tahtiin, on myös Suomen Cup 
pyörinyt siinä sivussa, ja Dickenin arpaonni 
on kyseisessä kisassa ollut siitä vaikeimmas
ta päästä. Viime vuosien kestomenestyjä HC 
West Kauniaisista arvottiin lauttasaarelaisten 
puolivälierävastustajaksi, eikä ottelusta odo
tettu mitään muuta kuin trilleriä. Tämä myös 
toteutui, kun ottelu lopulta ratkaistiin vasta 
jatkoajan jälkeen lauttasaarelaisten hyväksi 
loppulukemin 2724. 

Tästä ei arpaonni todellakaan parantunut, 
kun onnetar Leena Harkimo arpoi Suomen 
MMkarsintaottelun yhteydessä Dickenin vas
tustajaksi hallitsevan Suomen mestarin sekä 
cupmestarin, Riihimäen Cocksin Dickenin 
vastustajaksi välieriin. Mainittakoon että viime 
kaudella keskinäiset ottelut menivät riihimäke
läisille peräti 70. 

Miehet vähät välittivät tilastoista, vaan lait
toivat työhaalarit niskaan ja haastoivat Cock
sin tosissaan lauantain välierässä – ja kuinkas 
kävikään! Dicken voitti suuren ja mahtavan 
riihimäkeläisseuran vakuuttavan taistelun 
jälkeen lukemin 3126. 

Dickenin     
kuulumisia Dickenin hyvälle alku-

kaudelle arvoinen huipennus

Sunnuntain loppuottelussa lauttasaarelai
set kohtasivat Vantaan Atlaksen, joka tarjo
si Dickenille hienon vastuksen. Dicken kui
tenkin taisteli itselleen voiton ja sitä myötä 

Dickenin tulevat ottelut:
24.11.2013 klo 16.00  Riihimäki Cocks - Dicken 
30.11.2013 klo 16.15  Pirkkola  Dicken - ÅIFK 
04.12.2013 klo 18.45  Siuntio  SIF - Dicken 
14.12.2013 klo 16.15  Pirkkola  Dicken - HIFK 
21.12.2013 klo 18.30  Myyrmäki Atlas - Dicken 
15.01.2014 klo 19.15  Pirkkola  Dicken -  BK-46 
18.01.2014 klo 16.00  Kauniainen HC West - Dicken 
01.02.2014 klo 14.15  Pirkkola  Dicken - Cocks 

Dickenin tiedotteita voit lukea osoitteessa www.dicken.fi sekä Facebookissa osoitteessa 
www.facebook.com/Dickenhandball

Dickenin naiset kohtasivat 
parempansa Suomen cupin semifinaalissa

Jessika Gammals maalinteossa.

latessa yhden pelaajan alivoimalla kentäl
le vaihdettiin pelaaja, jolla ei ollut pelioike
utta, eli se pelaaja joka vielä kärsi kahdesta 
minuuttistaan! Selkeä sääntörikkomus, jon
ka virallinen valvoja, pöytä ja tuomarit eivät 
huomanneet ennen kuin peliaika oli pelattu 
loppuun. Mikäli edellä mainitut tahot olisivat 
huomanneet ajoissa virheen, olisi se johtanut 
tilanteeseen, jossa pallo olisi siirtynyt Dicke
nille ja Dickenillä olisi ollut 20 sekuntia ai
kaa hyökätä 67 pelaajalla HIFK:n neljää 
vastaan. Melko suurella todennäköisyydel
lä Dicken olisi tuona aikana pystynyt ainakin 
tasoittamaan ottelun, ja viemään se lisäajal
le. Sellainen draivi kun joukkueella silloin 
oli päällä, olisi jatkoaika voinut johtaa vaik
ka mihin! 

Koska kyseessä oli selkeä sääntörike/virhe, 
jätti Dicken asiasta protestin. Se myös hy
väksyttiin. 

Uusintaottelu oli HIFK:n näytöstä. HIFK tu
li otteluun erittäin latautuneena ja näytti heti 
ottelun alussa kaapin paikan. HIFK iski 81 
taululle, kun reilut kymmenen minuuttia oli 
pelattu. Tästä Dicken ei enää toipunut.

HIFK päävalmentaja Birgitta Lindholm oli 
tyytyväinen joukkueensa esitykseen. 

 Halusimme todella näyttää kuka on ku
ka ja onnistuimme saamaan oikean latauksen 
otteluun. Maalivahtipeli Pernilla Sjölundin 
johdolla oli ottelun alusta saakka loistavaa. 
Hienoa oli nähdä, miten meidän nuoret pe
laajamme esiintyivät näin kovassa paikassa. 
Lotta Kulju, Ida Väyrynen ja Kathlen Ax 
pelasivat tänään loistavasti.

Dickenin leirissä luonnollisesti oltiin petty
neitä, Dickenin valmentaja Robert Lind-
holm harmitteli, että tuli tällainen epäonnis
tuminen tässä kohtaan. 

 Heittoprosentimme oli varmaan 10 pro
sentin luokkaa ottelun alussa ja HIFK tuli to
della kovaa tänään, mihin  emme valitetta
vasti pystyneet vastaamaan. Hieno peli myös 
vastustajan maalivahdilta. 

Lopulta HIFK voitti ottelun maalein 3623.

Ensimmäinen pokaali 17 vuoteen perinteikkäälle lauttasaarelaisjoukkueelle!

ensimmäisen cupmestaruuden Lauttasaa
reen 17 vuoden odotuksen jälkeen! Ottelun 
hahmoja olivat Dickenin takamiehet Valdar 
Noodla, Timmy Thor sekä Benny Broman. 

Takamiehiä auttoi vahvasti pelanneet laiturit 
Joacim Broman sekä Anton Rémy, puolus
tuksen tukipilareina häärivät Teemu Hertola 
sekä Max Knuts ja viimeisenä lukkona maa
livahti Patrik Roslander hoiti hommansa 
maalin suulla mallikkaasti. 

Vaikka Suomen Cupin voitto onkin todella 
merkittävä saavutus Dickenille, on kuiten
kin katseet suunnattu jo tiukasti ensi sunnun
tain vieraspeliin Riihimäen Cocksia vastaan. 
Ottelu on samalla SMLiigan ensimmäinen 
TVlähetys tälle kaudelle. 

Kannattaa siis kääntää kanavat YLE:n taa
juuksille sunnuntaina 24.11. kello 16.00 ja 
kannustaa Dicken voittoon! Dicken pelaa 
kotiottelunsa Pirkkolan Urheilupuistossa, ja 
toivottaa kaikki lauttasaarelaiset tervetulleik
si kannustamaan Dicken voittoon!


