Alva Edman (MV) 25:-

Klara Bogren (B) 35:-

Maja Isaksson (MF) 35:-

Ella Heikkinen (F) 35:-

Ny talangfull målvakt från Ulricehamn,
där hon hann göra div 1-debut förra
säsongen.

Ny för säsongen. Snabb och
brytningssäker back med spännande
utvecklingskurva.

Hårt arbetande innermitt. Extremt jobbig
att möta.

Kvick ytterforward som kommer irritera
många ytterbackar i år.

Tyra Pettersson (MV) 25:-

Moa Boström (B) 35:-

Julia Morin (MF) 35:-

Tuva Jonsson (F) 35:-

Ung och lovande målvakt som är
uppflyttad från klubbens F17.

Stark och snabb mittback som varit med
sen uppstarten. Årets spelare 2021.

Explosiv och stark offensiv spelare som
kan spela både mittfältare och forward.

Talangfull spelare. Stark,
djupledslöpande forward.

Nellie Kjellberg (MV) 35:-

Karin Gustafsson (B) 35:-

Matilda Nord (MF) 35:-

Thea Nordström (F) 35:-

Duktig målvakt med stor potential.
Ordinarie i A-laget förra säsongen.

Lagkapten och en viktig kugge i det lag
som blev uppflyttade för tredje året i
rad. Defensivt stark spelare både som
mittfältare och försvarare.

Kreativ och teknisk tvåvägsspelare som
gör sin andra säsong i klubben.

Målfarlig och mångsidig
spelare som användes i samtliga
lagdelar förra säsongen. Bra
speluppfattning.

Ida Ydrestrand (MV) 35:-

Elsa Kentson (B) 35:-

Sarah Nqila (MF) 35:-

Alicia Bergström (F) 45:-

Talangfull målvakt, explosiv och orädd.

Snabb och explosiv ytterback. Stark både
offensivt och defensivt.

Kreativ och målfarlig spelare som spelar
både ytterforward och innermitt.

Explosiv och målfarlig forward som hann
med 6 mål på 4 A-lagsmatcher förra
säsongen.

Ebba Albers (B) 25:-

Paulina Svensson (B) 35:-

Nellie Persson (MF) 35:-

Rosanna Högberg (F) 45:-

Stark och brytningssäker mittback som
flyttats upp från F17 till denna säsong.

Stor mittbackstalang som blivit
uppflyttad från F17. Årets flickjunior
2021.

Spännande och talangfull spelare som
tagit stora kliv sedan hon anslöt inför
förra säsongen.

Bäste målskytten i klubbens historia på
damsidan. Stark och bra speluppfattning.

Emma Boozer (B) 25:-

Antonia Estunger (B) 45:-

Amanda Heiel (MF) 45:-

Julia Larsson (F) 45:-

Kvick ytterback som flyttats upp från F17
till denna säsong.

Högerback med extrem högstanivå.
Årets spelare 2020. Gör många poäng
trots sin position.

Nyförvärv från IFK Värnamo. Teknisk och
kreativ mittfältare. Rutinerad trots sin
ålder, med över 50 matcher i division 1.

Kvick och svårstoppad ytterforward.

Alwa Jestin (B) 25:-

Maja Norlund (MF) 25:-

Maja Andersson (F) 35:-

Julia Lindahl (F) 45:-

Uppflyttad från F17. Omskolad till
ytterback under fjolåret, då hon också
gjorde flera framträdanden i A-laget.

Spännande ung talang. En klok
mittfältare som flyttats upp redan nu
trots sina 16 år.

Målfarlig ung forward som just anslutit
från Div 1. Stark spelare med bra tillslag.

Kvick och målfarlig ytterforward.
Svårstoppad spelare som gjort totalt 32
mål och 17 assist på 35 tävlingsmatcher i
Södra-tröjan.

Köp din femma här
guldfemman.se/jonkopings-sodra-if-dam
Pris 160 kr, varav 80 kr går direkt till klubbkassan

Så funkar det! Köp din femma direkt på hemsidan, adressen till tävlingen hittar du här till vänster
under rubriken "köp din femma här". Ditt eget drömlag ska bestå av fem spelare som plockar
poäng till dig under säsongen. Hitta på ett lagnamn och välj kapten. Du är nu med och tävlar om
ära, prestige och väldigt fina priser - samtidigt som du bidrar med en rejäl slant till klubbkassan!

