
                 
 
LAGUPPSTÄLLNINGAR 

 

 Tjörnarps BoIF  
 
  1. Hannah Karlsson 
 4. Anna Frykmalm 
 3. Sarah Björk-Rengbrandt 
14. Emelie Karlsson 
15. Malin Larsson 
 2. Maria Anderberg 
6. Johanna Kendrup 
12. Isabell Thörnqvist 
10. Ellinor Bengtsson 
11.  Johanna ”Jojo” Nilsson 
8. Louice Truedsson 
13.Johanna Nilsson 
7. Lisa Johansson 
9. Madeleine Nilsson 
5. Cecilia Lindborg 
16.Emma Jönsson 
 Tränare 
 Stefan Johansson 
 Lagledare 
 Per Bengtsson 
 Massör 
 Leif Norlin 
 
 
 Dagens Domare 
� Jerker Lindahl 
 
 

 
 

BW 90 IF 
 
 1. Nina Mack 
3. Stina Holmberg 
5. Emma Jonasson 
7. Desiree Persson 
8. Ida Ekman 
9. Johanna Nilsson 
10. Linda Bengtsson 
11. Sara Löfberg 
15. Anne-Li Persson 
16. Angelica Alerek 
21. Malin Theodorsson 
23. Alexandra Gunarsson 
86. Emily Theodorsson 
89. Linn Theodorsson 
99. Anna Theodorsson 
 
Tränare 
Henrik Nilsson 
Lagledare 
Sven Andersson 
Massör 
                                 
 
 
 
 
 
 
 

Vi hälsar dagens publik, domare och spelare välkomna till  
Tjörnevallen.  
 

En smått historisk dag, då Tjörnarp har hemmapremiär, och åter har ett 
damlag i seriespel efter 20 års uppehåll. Tror inte att det var så många 
som trodde att detta skulle vara möjligt, när vi i höstas anmälde ett 
damlag och tänkte bygga det på vårt F16-lag. Men spelare och ledare var 
fast beslutna att nu var det dags. De första träningarna var det 7-8 
spelare och det såg lite mörkt ut, men sen har det bara droppat in nya. 
Truppen består idag av ca 20 spelare som nu börjat hitta rätt och har 
lärt känna varandra.  
Idag är det alltså dags och motståndarna är BW 90 IF och om dem vet 
vi inte så mycket, har försökt leta på deras hemsida men där fanns inga 
uppgifter om träningsmatcher o dyl. Deras match i premiären mot 
Stehag slutade med Stehagsvinst 8 – 1, men hur vi ska tolka det 
resultatet får vi se efter dagens match. 
 
Tränaren har ordet: Det har varit en positiv vårsäsong och jag tycker 
det är mycket roligt att träna damlaget. Alla tjejerna i laget är väldigt 
positiva. Jag tycker det är skönt att premiären är över, det kändes som 
vi var rätt så nervösa inför den matchen inkl. jag själv. Men så bra som vi 
spelade i premiärmatchen mot Harlösa har vi inte spelat i någon 
träningsmatch i år. Tyvärr blev det uddamåls förlust med 3 – 2, vi gjorde 
våra första mål för säsongen genom Johanna ”Jojo” Nilsson och Madde 
Nilsson. Vår målvakt Jonna Nilsson blev tyvärr skadad 6 min in i andra 
halvlek efter en spark mot huvudet. Stort beröm till hela laget. Hoppas 
att vi ska fortsätt med vårt spel från premiären, så kanske vi kan få 
känna doften av poäng – det är tjejerna väl värda. 
 
 

Lycka till i dagens match tjejer!! 


