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U16 pigerne
Henover sommeren og sommerferien har vi forsøgt at holde formen ved lige ved at
afholde
træning
i de fleste af ugerne, og samtidig er der blevet selvtrænet en hel del.
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Det bliver dog aldrig det samme som at spille kampe, og der skulle trods alt også være
tid til at holde ferie. Derfor er vi også indstillet på at efteråret skal gå med at spille os i
form igen. Når det er sagt, så har vi nu spillet de 2 første kampe i efterårsturneringen,
og det er gået over al forventning. Første kamp blev vundet 10-0 over HIK og i den
anden kamp spillede vi 2-2 mod Brøndby. Der er spillet god fodbold i begge kampe, og i
kampen mod Brøndby blev der vist rigtig god moral, da vi bagud 2-0 kommer tilbage og
får 2-2 efter 2 flotte mål.
Men der er ikke tid til at hvile på laurbæerne, allerede onsdag (2. sep.), har vi
pokalkamp mod B93. B93 ligger i toppen af den bedste række på Sjælland, og er at af
landets bedste u16 hold, og derfor er de naturligvis store favoritter til at vinde. Som
holdU14
skal1 vi ikke måle os med dem, men vi ser det som en rigtig god mulighed for at
fortsætte vores udvikling med at blive bedre fodboldspillere og samtidig endnu en
kamp vi kan bruge til at komme i kampform.
På trods af den lange pause, og det at pigerne også har travlt med skole og
fritidsarbejde, så er holdet stort set intakt. Et par spillere er stoppet og et par spillere er
komme til. Altid trist, når nogen stopper, men samtidig dejligt, når nye ansigter kommer
til. Alle er altid velkommen. Alt i alt har vi et hold, som efterhånden har spillet sammen
i mange år. Det er helt sikkert en stor styrke, da pigerne kender hinanden rigtig godt
både på og udenfor banen. Vi sætter stor pris på, at de har valgt at blive så mange år i
klubben. Dette sammenhold vil vi gerne kæmpe for, og både trænere og spillere er
meget motiverede for, at den kommende sæson frem til sommeren 2021 skal blive et
super år. Tusind tak for den kæmpe støtte som vores trofaste sponsorer giver os i at nå
vores mål om sammenhold og udvikling.

1. Kvindesenior
Kvindesenior er et såret dyr efter sommerferien
I mine næsten 16år som træner i Hvidovre IF har jeg aldrig prøvet noget som dette.
Vi er ramt af 5 langtidsskader og en gravid spiller, det vil sige at vi skal undvære 6
spillere. Alle de 6 piger er faste piger i startopstillingen, og flere af dem er vores
profiler.
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Så7:7
lige nu skal fokus ændres

og vi skal tænke og spille bold på en anden måde. Måske
kræver det at vi må tag et skridt baglæns i denne halvsæson for så at tag to skridt frem
i næste.
Men vi tror på det og gør vores bedste 
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