Järfälla – SIK 0-3
Järfällavallen
Mål: Rojas, Badji, Badji
På läktaren: ca 50 stod under tak och fick genom snövädret åskåda den underhållande matchen
Laget (avbytare i parantes):
Kjelle - målvakt
Kalle (Amir)
Ossie
Johan
Martin (Yonis)
Senai
Adde (Kapten)
Hassan (Abdi)
Mackan
Rojas (Jean)
Badji
Referat:
Efter ett positivt träningsläger på ”soliga” Åland återvände SIK till Sumpan IP för två snabba
träningsveckor inför seriepremiären. Man märkte på samtliga att det nu äntligen var dags för
riktig match och utdelning av poäng. Särskilt var ledningsgruppen i högvarv denna vecka då
Stephanos pratade mer än vanligt, Walfridsson peppade hårt med mental coachning på hög
nivå, Tor masserade på övertid och Uffe pumpade lite extra luft i bollarna.
Det var ett taggat gäng som klev in i omklädningsrummet på Järfällavallen och tog på sig
matchställen. Våra tröjor var för anledningen nya och det kändes proffsigt. I USA brukar man
säga ”youcanput lipstick on a pig, butyoucan’t make it pretty”, men grabbarna från SIK såg
faktisk bättre ut än vanligt. Stämningen var lite spänd och nervös som det ska vara, men alla
kändes mentalt och fysisk pigga.
1a halvlek: SIK gick ut hårt och pressade på. Järfälla satsade mer på ett avvaktande spel, med
vassa kontringar. Efter lite växlande spel tog Sumpan över bollinnehavet och kombinerade fint
till flera chanser. Dock var Järfälla mycket duktiga på kontringar och Kjelle bjöd oss på årets
räddning efter ett farligt anfall. Senai sköt ett skott i ribban och Badji hade några riktigt farliga

möjligheter. Men det stod 0-0 efter första halvlek vilket kändes rättvist. SIK pratade ihop sig
under pausen och bestämde sig för att köra på hårdare.
2:a halvlek: SIK fortsatte spelet och man märkte att vinterens träning satt i kroppen. Vi var lite
snabbare och orkade lite mer i spelet än Järfälla. Samtidigt fick vi till mer av vårt spel och
justerade dem svårigheter vi hade i 1:a halvlek. Efter fint spel på kanten lyckades vi göra vårt
första mål signerat Rojas (se bild nedan). Vår chilenska ”winger” kom fint in på ett inspel och
prickade in den.

Bilden: Rojas har blivit pappa och firar på passande vis
Sedan fortsatte SIK att köra på mot Järfällas mål och gjorde två bollar genom Badji som
tillsammans med Yonis kombinerade fint båda gånger. Eftersom skribenten tyvärr ser dåligt, det
snöade och energinivån var lite låg blir det ingen utförlig beskrivning, men känner man
grabbarna rätt kommer legenden från denna fredagskväll i Järfälla att bli berättat för alla
intresserade och inte intresserade av SIK fotboll herrar. Fråga dom istället!
Dagens SIKare: Laget - samtliga medlemmar av SIK visade sig från sin bästa sida, inkluderad
spelare och ledargruppen. Stjärna i boken till Badji som gorde en fin debut och Kjell ”Panther”
Jönsson.

