Tampere 16. – 17.4.2011 – Mesto –turnaus
1. päivä
Kaunis kevätpäivä, 16 joukkuetta, Kaukajärven vapaa-aikatalo. 9 naisen voimin lähdimme alkusarjan
peleihin taistelemaan voitoista ja tavoittelemaan hyvää sijoitusta. 16 joukkuetta oli jaettu neljään
alkusarjalohkoon. Meidän lohkossamme pelasivat lisäksemme Lyylit, Eränaiset 2 ja Nurmon Jymyn
HYMY. Kaikki joukkueet olivat meille uusia tuttavuuksia verkon toisella puolella. Mutta taatusti
mukavia ja tiukkoja otteluita oli jälleen kerran odotettavissa!
Kun päivän tuomarointi oli hoidettu alta pois, päästiin jo tositoimiin HYMY:ä vastaan. Peli käynnistyi
vähän kangerrellen, mutta 1. erän hoidimme kotiin pistein 25-23. Toisessa erässä, hieman
perinteisestikin, kangertelu vielä jatkui ja vastustaja onnistui viemään erän pistein 18-25.
Seurasi pelin mittainen tauko, jonka aikana kokosimme itsemme. Peli Lyylejä vastaan lähtikin jo
kulkemaan virkeämmin ja voitimme 1. erän. Vastustaja terästäytyi jälkimmäiseen erään ja siitä tuli
tasaisempi, mutta erä päättyi myös eduksemme ja voitimme ottelun 0-2 (36-50).
Päivän viimeiseen peliin saimme vastaamme Eränaiset 2:n. Aloituserässä vastustajan peli hieman
takkusi ja oman pelimme pysyessä perusvarmana veimme erän pistein 16-25. Toisessa erässä
vastustaja heräsi pelaamaan ja taistelusta huolimatta hävisimme toisen erän. Ottelu päättyi siten 11 (43-36). Päädyimme alkulohkossamme sijalle 2. ja toisena pelipäivänä taisteltaisiin siten sijoista
1-8.
2. päivä
Toinen pelipäivä aloitettiin seitsemän pelaajan vahvuudella, puolivälieräottelulla oman lohkonsa
voittajaa TöVe:ä vastaan. Ensimmäisen erän aloitimme vahvasti ja voitimme 25-19. Toisessa erässä
vähän nukahdimme ja hävisimme erän 19-25. Eräpisteiden mentyä tasan pelatiin kolmas ratkaiseva
erä seitsemään pisteeseen. Henkinen kanttimme kesti ja voitimme erän 5-7.
Välierässä vastaan tuli kauden sarjapeleistä tuttu LaKo. Ensimmäisessä erässä oma peli pysyi
kasassa ja voitto tuli pistein 25-11. Toinen erä kaatui omiin virheisiin ja hävisimme pistein 20-25.
Eräpisteet kuitenkin ratkaisivat otteluvoiton meille, joten selviydyimme finaalipeliin!
Loppuottelussa kohtasimme Viking Line Cupista osin tutun Team Nice Valppaan. Vastustaja aloitti
pelin heti alussa vahvasti. Heidän tarkka pelinsä ja vähäiset virheensä verrattuna omien
virheidemme määrään johtivat erätappioon. Päättäväisinä lähdimme silti toiseen erään
parantamaan peliämme ja taistelemaan voitosta. Valpas kuitenkin jatkoi vahvalla otteella ja kovasta
yrityksestä huolimatta hävisimme finaalin erin 2-0, omien pisteidemme jäädessä molemmissa erissä
hieman alle kahdenkymmenen. Pelin jälkeen ei voinut kuin todeta, että emme antautuneet
taistelutta; vastustaja vain oli tällä kertaa parempi. Joka tapauksessa, viikonlopun
turnausurakoinnin jälkeen tämä hopea maistui makealta ja tuntui voitetulta=)

