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FURULUND
Furulunds IK:s damer 
levererar igen efter 25 
års uppehåll. Hittills 
har man inte tappat en 
enda poäng i division 4 
sydvästra.

– Lagsammanhåll-
ningen är extremt bra, 
säger skyttedrottning-
en Amanda Willas, som 
fyllde 18 år i går. 

Den unga anfallaren stick-
er ut ur mängden på många 
sätt. Hon är två år äldre än 
de flesta andra och kom 
inför säsongen från lokal-
konkurrenten Harrie FF.

Övriga är fostrade i 
klubbens F98-lag. 

– Det är lite av förkla-
ringen till att det gått så 
bra. Samtliga känner var-
andra utan och innantill, 
och själv bor jag precis 

bredvid planen, berättar 
Willas och pekar mot någ-
ra villor som ligger strax 
utanför Ljungvalla IP. 

– Så jag tvekade aldrig 
när jag fick frågan om att ta 
steget över. 

Amanda Willas har 
öst in mål i de åtta för-
sta matcherna och ligger 

i dagsläget tvåa i seriens 
skytteliga på 18 fullträffar. 
En fantastisk notering.

– Jag kan inte klaga.
Hur brukar du sätta 

bollarna?
– Väldigt olika, men 

mest frilägen där jag kom-
mer ensam med målvak-
ten. Jag lever mycket på 

min snabbhet och har även 
ett bra tillslag. Mot Lödde 
var jag också nära att göra 
mål från halva plan. Då tog 
skottet i ribban och in, om 
ni frågar mig. 

Tränarna Jörgen Frick 
och Rolf Andersson är 
försiktiga med att ut-

nämna någon stjärna och 
återkommer gång på gång 
till det starka kollektivet. 

– Det är en bra tränings-
kultur i gruppen. Många 
tränar ofta och gärna. Se-
dan är attityden och in-
ställningen alltid 100 pro-
cent, säger Frick och An-
dersson, tränarduon som 
i verkligheten är en trio 
ihop med Ken Reimertz.

– Vi ger oss aldrig, och 
kör på oavsett ställning. 

Sammanlagt kan Furu-
lund stoltsera med 24 in-
spelade poäng och 41-4 (!) i 
målskillnad på de åtta för-
sta matcherna i division 4 

sydvästra som man toppar 
tre poäng före Löberöds IF.  

En riktig bedrift av det 
nystartade damlaget.

– Självklart är det långt 
över alla förväntningar. Vi 
hade ingen aning om var 
vi stod på förhand, men 
det är ett härligt gäng som 
bestämt sig för att lyckas 
och det betalar sig. 

– Fyra insläppta mål im-
ponerar. 

Trots vårens succé, och 
att två lag tar steget upp 
direkt, väljer dock tränar-
duon att ligga lågt inför 
lördagens omstart borta 
mot Bunkeflo FF. 

– Förutsättningarna 
måste vara där för att vi ska 
fixa avancemang. Truppen 
är inte särskilt bred, bara 17 
man, och vi har en del folk 
borta i början. 

Bland annat saknas 
Amanda Willas i de tre för-
sta höstomgångarna. 

Har aldrig förlorat i FIK
   n FOTBOLL. Harrieförvärvet Amanda Willas öser in mål i Furulunds nystartade damlag

Skyttedrottningen Amanda Willas är den klart mest lysande stjärnan i Furulunds IK som nu har ett damlag för första gången på 25 år.  FOTO: CLAES HALL

Tränarna Jörgen Frick och Rolf Andersson tar ingenting för givet i jakten på avancemang 
från division 4 sydvästra.  FOTO: CLAES HALL
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VI HAR EN BRA 
TRÄNINGSKULTUR. 
MÅNGA TRÄNAR 
OFTA OCH GÄRNA. 
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