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 Efter fem träningsmatcher så gick vi in i Svenska cupen där vi ställdes mot Hammarby, Kif Örebro och Sundsvall. Detta gruppspel vann 
 vi. Sedan besegrades Umeå på bortaplan i semifinalen men i finalen blev dock fjolårets svenska mästare BK Häcken för svåra. 

 Några händelser under vårsäsongen 
 * Elena Aristodimou försvann plötsligt utan information , gick tydligen till Jyväskylä i Finland. 
 * Piteåspöket slogs tillbaka på bortaplan med 0-2 
 * Oavgjort borta mot Kif Örebro där deras kvittering kom på tilläggstid 
 * Förlust borta mot BK Häcken med 3-0, där vi gjorde två av målen 
 * Seger mot Linköping hemma med 1-0 , Matilda Plan och Petra Johansson var nog inte bästa kompisar efter det ”kriget”. 

 Vi gick in i sommaruppehållet på en 5:e plats. 

 Under uppehållet tappade vi Fanny Andersson, Loreta Kullashi, Kaisa Collin och Emma Holmgren  .  Då det  dröjde väldigt länge innan 
 United kommenterade detta så spreds en stor oro hos oss supportrar där vi inom Tuna12 både hade många funderingar och fick ta 
 emot en hel del frågor från andra fotbollsintresserade. Till slut kom nyheter om att Paulina Nyström skulle lånas från Vittsjö och Mia 
 Jalkerud  värvas från Norge, men funderingarna blev inte mindre. Vem var Nyström och höll verkligen Jalkerud så bra klass längre? 
 Under hösten visade det sig vem, och vilken duktig spelare, Nyström är och att Jalkerud definitivt är av högsta klass. 

 Några händelser under höstsäsongen 
 * Seger borta mot Hammarby med 0-2 där Jalkerud redan efter 4 minuter visade att hon fortfarande är en toppspelare och att vi kunde 
 vara lugna . Årets bästa Unitedmatch. 
 * Ännu en gång visade vi att Piteåspöket är ett minne blott genom en 3-0 seger. 
 * Borta mot Rosengård i näst sista omgången gjorde United en fantastisk första halvlek men på resultattavlan lyste det 2-0 för det 
 guldfirande Malmölaget, matchen slutade 3-1 
 * Bk Häcken slogs i sista omgången med 3-2 där vi låg under med 1-2 fram till minut 82 i en väldig svängig match där Felicia Rogic 
 gjorde alla tre målen. 
 * Växjö degraderades till Elitettan. Vi välkomnar Kalmar, Brommapojkarna och Umeå till Damallsvenskan nästa år . Vi håller tummarna 
 för att vi ska få återse Lisa Dahlquist här på Tunavallen även om hon spelar i ”fel”lag. 

 Med facit i handen så var vi oerhört nära den åtråvärda tredjeplatsen. I båda matcherna mot KIF Örebro gjorde dom mål på tilläggstid 
 vilket kostade oss sammanlagt 4 poäng. I sista omgångens möte mellan Piteå och Kristianstad så hade Piteå en ribbträff med 5 
 minuter kvar att spela. Vi måste även nämna den otroliga sviten på 6 raka matcher (en träningsmatch + 5 allsvenska matcher) utan att 
 släppa in något mål (638 minuter). 

 Till årets spelare utsågs Vaila Barsley när supportrarna röstade. Vaila har inte varit startspelare så många matcher utan har fått göra 
 många inhopp. I de inhopp som hon gjort har hon varit lika säker och stabil som vanligt så vi i Tuna12 hoppas på mer speltid nästa år 
 för Vaila. 

 Spelare som varit skadade under nästan hela säsongen är Halimatu Ayinde och Cajsa Åkerberg , vi håller tummarna för att dom 
 återkommer så snart som möjligt. 

 I Svenska cupen, där man vann mot IFK Norrköping med 2-1, fick Lucia Duras förtroendet att spela och hon gjorde en fantastisk 
 match. Dagen därpå blev hon inlagd på sjukhus och har varit tvungen att avstå fotbollen resterande del av säsongen. År 2022 räknar vi 
 supportrar med att få se fler framträdanden av Lucia och då i Allsvenskan. 

 Nu efter säsongsavslutningen kom även beskedet om att Unitedlegenden Emelie Lundberg lägger målvaktshandskarna på hyllan. Det 
 är med en tår i ögat vi önskar henne all lycka i framtiden . 

 Tuna 12 ber att få gratulera till den fina 4:e platsen (bronset) och önskar alla spelare och ledare  ett underbart jullov, det har ni 
 sannerligen förtjänat . 

 Vi ses och hörs nån gång i Februari! 

 Tuna12 
 Genom Anders Enberg 


