
POTSDAM: 13. desember i fjor 
ble det klart at de tre jentene had-
de signert for den tyske seriemes-
teren, Turbine Potsdam.
     Søstrene Hegerberg gikk fra 
Stabæk, etter å ha blitt norske 

cupmestere, mens Maren Mjelde 
kom fra Arna-Bjørnar. 
     AKB News tok turen ned til 
Potsdam, som er en forstad til 
Berlin, for å ta en prat med de 
norske jentene.

     – Det er kjempeartig her nede, 
med veldig mange treninger, sier 
Ada Stolsmo Hegerberg til AKB 
News.
     Den Første uka i Tyskland var 
jentene på treningsleir. Da hadde 

de hele tolv treninger på tre dager
     – Vi får kjørt oss, men det har 
vært en veldig fin overgang, sier 
Andrine Stolsmo Hegerberg til 
AKB News.
     – Det er større tempo. Både 

Stortrives i Tyskland
Til tross for en tøff overgang, trives Ada Stolsmo Hegerberg (17), Andrine Stolsmo Hegerberg 
(19) og Maren Mjelde (23), godt med profflivet i tyske Turbine Potsdam.
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for mentaliteten og for fysikken 
er det hardere, så man må alltid 
ligge et steg foran, legger Andrine 
til.
De forteller også at de aldri har 
vært i bedre form.
     – Vi har blitt mer spenstige og 
det er mer trykk i oss nå, men det 
går ikke an og ikke komme i form 
på treningene her, sier Ada.
 
Tøft i starten
Også Maren Mjelde koser seg 
i Tyskland etter overgangen fra 
Arna-Bjørnar i desember.
     – Jeg trives veldig godt her 
nede, sier Maren Mjelde til AKB 
News.
     De måtte tilpasse seg et nytt 
land, en ny kultur og en ny 
spillemåte, og det var mye trening 
som ventet da de kom til Tysk-
land.
     – Det var litt tøft i starten med 
mye treninger (tre ganger om 
dagen), men man blir vant til det 
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også, så kroppen kjennes veldig 
bra ut nå som den er blitt vant til 
all treningen, sier Mjelde.
     – Men tiden har gått veldig 
fort også, legger hun til.

Godt å ha hverandre
Jentene er skjønt enige om at det 
er godt å være flere nordmenn på 
laget.
     – Det har vært veldig godt å 
være tre norske. Vi får muligheten 
til å snakke litt norsk med hveran-
dre, og da slipper vi å tenke over 
det vi skal si, sier Mjelde.
     Også Hegerberg-søstrene syn-
es det er godt å ha hverandre.
     – Når det er noen tunge dager 
så har vi hverandre og klapper 
hverandre på rygger og kommer 
oss igjennom det. Så det er godt å 
være tre stykker sammen.

Har tatt tysken greit
Både Ada og Andrine hadde 
tysk på skolen, og synes ikke 

SØSTRENE: Andrine (t.v.) og Ada Stolsmo Hegerberg (t.h.) koser seg i 
Potsdam.

TYSKKURS: Maren Mjelde sliter litt med tysken og skal snart begynne på 
tyskkurs.

språkbarrieren har vært noe stort 
problem.
     – Tysken blir bedre og bedre. 
Vi har hatt litt tysk på skolen, 
men det er verre med Maren som 
aldri har hatt det før, ler de to 
søstrene.
     – Tysk er veldig greit å forstå, 
og de snakker litt senere til oss, 
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2. plass og cupfinale

Turbine Potsdam ligger for øyeblikket på 2. plass i serien, men er kun 
poenget bak Wolfsburg som leder.

Turbine Potsdam tok seg også videre til cupfinalen, etter å ha slått 
Duisburg 7-6 på straffer. Cupfinalen spilles 12. mai mot Bayern 
München.

slik at vi skal forstå, så da går det 
greit, legger Ada til.
     Om det er noe Mjelde ikke 
forstår spør hun gjerne Ada eller 
Andrine, men nå er tyskkurs det 
neste på programmet for Mjelde.
     – Ja, det blir nok et tyskkurs 
snart, og jeg gleder meg til å lære 
språket, sier hun.

PÅ TRENING: ADA Stolsmo Hegerberg i aksjon på en trening.


