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Kvinnefotballens fremganger 
og utfordringer
Selv om kvinnefotballen her til lands har tatt flere store steg de 
seneste årene, så har vi fortsatt en lang vei å gå, for å nå dit vi 
ønsker.

Se til Tyskland og Sverige for å ta to eksempler.

I disse landene er fotballen stor. Både på herre- og kvinnesiden. Det er ingen direkte sammenligning 
med herre- og kvinnefotball, men idrettene blir sett på som to individuelle grener. Og begge idrettene 
får stor anerkjennelse. Selvfølgelig er det slik at herrene får medieoppslag og har flere tilskuere enn 
kvinnene, men utviklingen kvinnefotballen har tatt de siste årene har vært enorm.

Da VM-finalen mellom Japan og USA ble spilt på Commerzbank-Arena i 2011 var det hele 48.817 til-
skuere på arenaen. Noe som må sies å være imponerende med tanke på at stadion tar 51.500 tilskuere 
på det meste. I tillegg trakk gruppespillkampen mellom Tyskland og Canada hele 73.680 tilskuere på 
Olympiastadion i Berlin. Det vil si at det så å si var fullsatt. Kun rundt 500 plasser var ledige.

Til sommeren spilles EM i Sverige, og åpningskampen mellom Sverige og Danmark den 10. juli er al-
lerede utsolgt. Det kan bli et fantastisk mesterskap. Så langt er det solgt over 70.000 billetter og flere 
blir det nok frem mot mesterskapets start.

I mai ble det spilt Champions League-finale mellom VFL Wolfsburg og Lyon på Stamford Bridge i Lon-
don. Det var omtrent 20.000 tilskuere på plass en torsdag kveld, og over åtte millioner seere så kampen 
via Eurosport. Disse seertallene er en økning på 62 prosent fra fjorårets finale.

Så vi ser at interessen rundt om i Europa og resten av verden stadig blir større. Men hva med i Norge?

Ett av problemene i Norge er at kvinnefotballen blir sammenlignet med herrefotballen. Det må 
det bli en slutt på. Se på andre idretter for eksempel. Vi verdsetter håndballjentene og skijentene uten 
å sammenligne deres prestasjoner opp mot herrene.

Hvorfor kan vi ikke droppe sammenligningen med herrene, og heller fokusere på kvinnefotball som en 
egen idrett, slik som vi gjør med håndball også videre.

Kvinnefotball er faktisk en av de eldste og mest utbredte organiserte lagidrettene for kvinner. Det gjel-
der også i Norge, hvor det er rundt 110.000 jenter som spiller fotball. Det vil faktisk si at kvinnefotball er 
den fjerde største aktiviteten i Norge. Kun slått av herrefotball, bedriftsidrett og ski.

Selve nivået på spillerne har også økt markant, med tanke på hvordan det var i 1991, da det første 
VM-et ble arrangert.

«Kvinnefotballen illustrerer godt likestillingsspørsmålet i idretten, og jeg gjenkjenner faktorer i dette 
som kan sammenlignes med utfordringer kvinner har opplevd – og fortsatt opplever – i andre sektorer. 
Dette er forhold vi kontinuerlig arbeider med, og forskjellsbehandling skal vi ikke ha noe av», sa Roar 
Flaathen (daværende leder i LO) i 2008.

Men for å nå ut til et større publikum er kvinnefotballen avhengig av landslagssuksess. En suk-
sess som kan komme til sommeren. I juli spilles det som sagt fotball-EM i Sverige, og der er Norge 
representert.

Om landslaget gjør en bra jobb her, kan interessen for kvinnefotballen økes. Det holder derimot ikke 
med suksess kun under mesterskapet, men suksessen må fortsette også de neste årene.

I tillegg må det produktet vi har bygget opp i Toppserien fortsette sin positive utvikling. Tidligere var det 
kun et par lag som kjempet i toppen, men nå er det jevnere enn noen gang. Selv om både Stabæk og 
LSK Kvinner kanskje skiller seg ut, så har alle lagene en mulighet til å slå alle. Det så vi da én av de 
forhåndsspådde nedrykkskandidatene, Amazon Grimstad, tok poeng mot LSK. Også Klepp, som ligger 
sist på tabellen, klarte å ta ett poeng borte mot fjorårets bronsevinner, Arna-Bjørnar.

Jeg vil også trekke frem første serierunde i Toppserien i år. Hele 77.000 seere var det i snitt som så 
kampen mellom Røa og Stabæk på NRK. Det er høye tall med tanke på at Tippeligakampen mellom 
Rosenborg og Start hadde 87.000 seere i snitt på TV2 Zebra. I tillegg ble det spilt kamper som gikk på 
betal-tv. Molde - Sogndal og Vålerenga - Strømsgodset trakk til sammen 26.500 seere i snitt.

Til slutt må jeg bare nevne den gledelige nyheten om at cupfinalen for kvinner vender hjem til Ullevaal 
Stadion igjen. Det er et stort steg i riktig retning for norsk kvinnefotball, så nå er det bare å krysse fing-
rene for at været blir bra nok til at kampen kan gå på Ullevaal.

Vi kan se en liten økning i interessen for kvinnefotballen, men det er fortsatt en lang vei å gå, for å få 
det fotfestet vi ønsker.

Ta turen på en Toppseriekamp i løpet av høsten og gi kvinnefotballen en sjanse!

Dette magasinet retter seg etter 
PFUs regler i Vær Varsom-plaka-
ten og Tekstreklameplakaten

Magasinet er laget av FotballMagasinets 
journalist, Andreas Kristoffer Berge. Alle 
intervjuene og bildene er produsert av 
Berge, med mindre annet er opplyst.

Andreas Kristoffer Berge

Les Berges tidligere kommentar: “Kvinnefotbal-
len nedprioriteres” ved å scanne QR-koden over.

Cupfinalen tilbake på Ullevaal

OSLO: Dermed går både cupfi-
nalen for kvinner og menn sam-
me helg.

I tillegg er Vallhall er satt opp 
som reservearena for kvinnefi-
nalen.

Det vil si at om baneforholde-
ne er for dårlige til å kunne av-
vikle to kamper på to dager på 
Ullevaal, vil kvinnefinalen flyttes 
til Vallhall.

– Vi har fattet et prinsippved-
tak om at kvinnecupfinalen skal 
spilles på Ullevaal Stadion - vår 
nasjonalarena. Det har hele ti-
den vært vårt ønske få det til, 
selv om baneforholdene kan by 
på utfordringer. Vi har likevel 
stor tro på at dette lar seg gjen-
nomføre på en god måte, sier 
fotballpresident Yngve Hallén til 
fotball.no.

FotballMagasinet har tatt en prat 
med et par av Toppserieprofile-
ne, og de synes det er positivt 
at cupfinalen nå er tilbake på Ul-
levaal.

– Det er jo en selvfølge at vi skal 
få lov til å spille på Ullevaal. Det 
er noe av det største du kan 

oppleve som norsk fotballspiller 
synes jeg. Det å spille på nasjo-
nalarenaen, det er helt utrolig at 
vi får lov til. Sånn bør det være 
vært år. Det burde ikke være 
noen diskusjon rundt det om at 
vi skal spille der eller der. Det er 
Ullevaal, sier Isabell Herlovsen 
fra LSK Kvinner.

– Jeg er helt i ekstase over det. 
Det er skikkelig bra at NNF en-
delig kom frem til det, men jeg 
synes jo at det bare skulle man-
gle. Det er nasjonalarenaen og 
det skal gjelde begge kjønn, sier 
Lene Mykjåland fra LSK Kvin-
ner.

– Det er fantastisk. Jeg har jo 
vært så heldig å få spille cupfina-
len en gang (Med Trondheims-
Ørn i 2010). Selve kampen vi 
spilte var tung (tapte 0-7 for 
Røa), men alt rundt det å spille 
cupfinale er dødsgøy. Og at det 
er på nasjonalarenaen er bare 
sånn det skal være. Jeg håper 
at vi skal hevde oss såpass bra 
i cupen at vi kan komme oss dit, 
sier Tina Wulf hos Vålerenga 
damer.

Forbundsstyret besluttet tidliger i år at 
kvinnenes cupfinale skal bli spilt lørd-
ag 23. november på Ullevaal Stadion.

OSLO: – Ja. Jeg håper virke-
lig at interessen er på vei opp, 
sier leder for Toppfotball Kvinner 
i Norges Fotballforbund, Heidi 
Støre.

– Men det er en rekkeav-
hengighet. Vi er avhengig av et 
landslag som presterer, samt 
kjente profiler som folk forbinder 
med kvinnefotballen. Det vil nok 
gå litt opp og ned avhengig av 
det, legger hun til.

Det er omtrent 110.000 jenter 
som spiller rundt i Norge. Det er 
det høyeste antallet jenter i Eu-
ropa, når man regner prosentvis 
i forhold til hvor mange mennes-
ker som bor i landet.

– Vi har en masse fantas-
tiske fotballmiljøer rundt i Norge. 
Bra med ressurser og banefor-

hold som gir en naturlig tiltrek-
ningskraft. Mange jenter spiller 
på 3-er, 5-er og 7-er-lag og det 
gir en naturlig tilsig, sier Støre 
om rekrutteringen i norsk kvin-
nefotball.

I land som Sverige og Tyskland 
for å ta to eksempler er kvinne-
fotballen driver klubbene godt, 
og har fått etablert et varemerke.

– De driver godt i forhold til 
blant annet daglig klubbdrift. De 
har også tilgang på mange spil-
lere, og har fått et fotfeste som 
norsk har litt å gå på, sier Støre.

Problemet med kvinnefotball 
i Norge ligger mye i det at de 
fleste sammenligner automatisk 
med herrefotballen, og dermed 
får man et dårligere inntrykk av 

kvinnefotballen.
– Hvorfor kommer den sam-

menligningen. I land som Sve-
rige, hvor jeg selv har spilt, og 
Tyskland sammenlignes ikke 
kvinnefotballen og herrefotbal-
len med hverandre, og dermed 
har kvinnefotballen fått et fotfes-
te som vi i Norge ikke har ennå, 
sier Støre.

Det er en utfordring og vil nok 
ta tid for å få norsk kvinnefotball 
opp og frem, gjennom både me-
dia og publikumsinteresse.

– Alle vi som jobber innenfor 
kvinnefotballen har lyst på en 
større interesse enn den vi opp-
lever, men vi er fortsatt i en eta-
bleringsfase. Med tid og stunder 
tror jeg vi vil få et større fotfeste, 
men det tar tid, sier Støre.

– Interessen er avhengig av flere faktorer
Interessen for kvinnefotballen går stadig opp og ned, men for at interessen skal bygges opp er Norge 
avhengig av flere punkter.

Heidi Støre mener det vil ta tid å bygge opp et fotfeste for norsk 
kvinnefotball. (Foto: pressefoto / nff.no)

Cupfinalen er tilbake på Ullevaal Stadion. Det har skapt mye positive raksjoner. Her er kapteinene for 
hvert enkelt toppserielag presentert på Ullevaal i forbindelse med Toppseriens kick off tidligere i år.

journalist.andreaskb@gmail.com
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ning. Vi merker betydelig for-
skjell fra Norge, sier Ada.

Spesielt i Potsdam er kvinne-
fotballen stor.

– Det er stor forskjell fra Nor-
ge. Her nede er det mye større. 
Omtrent alle interessert i kvin-
nefotball føler jeg. Spesielt her 
i Potsdam er det veldig mange 
supportere, sier Mjelde.

Egen radiotid
Turbine Potsdam har faktisk sin 
egen faste tid på radioen. Hver 
torsdag har de en sending hvor 
spillere eller støtteapparat blir 
invitert til å snakke om hva som 
skjer i og rundt klubben.

– Mediedekningen er ek-
stremt mye bedre enn i Norge. 

Her er det dekning på TV, radio 
og i de fleste avisene, sier Ada.

– Når vi har hjemmekamper 
er det blant annet reklame på 
trikken, legger Andrine.

Det hender også at jentene 
blir gjenkjent på gaten, av inn-
byggerne i Potsdam.

– Vi opplever noen ganger at 
folk sier hei og kommer bort for 
å hilse på oss, sier Andrine.

– Hånflira
I vinter har jentene vært med på 
et par innecuper med nærmest 
fullsatt hall.

– Det var drøyt 4.000 tilskue-
re som så på når vi spilte innen-
dørscuper i vinter, sier Ada.

Og jentene legger ikke skjul 

på at det er utrolig morsomt at 
det kommer en del tilskuere.

– Det er utrolig bra at folk 
tar seg tid til å se på oss. Veldig 
moro, sier Andrine.

Tilskuersnittet på hjemme 
kampene til Turbine Potsdam 
var på 2.533 tilskuere forrige se-
song. Det er omtrent like mange 
som det var på kvinnenes cupfi-
nale på Åråsen forrige sesong.

– Jentene i klubben her hån-
flira av oss når vi fortalte hvor 
mange det var på cupfinalen i 
Norge i fjor, sier Ada.

Til sammenligning var det 
over 15.000 tilskuere på den 
tyske cupfinalen forrige sesong.

– Satset hardt

FotballMagasinet har også tatt 
en prat med Norges landslags-
sjef, Even Pellerud. Han synes 
den tyske satsingen på kvinne-
fotball er imponerende.

– Det tyske forbundet har 
gjort mye riktig, når de har sat-
set hardt på både herre- og kvin-
nefotball, og det ser vi resultater 
av i dag, sier han.

Også i Frankrike er det stor 
interesse for kvinnefotballen. 
I Strasbourg for eksempel var 
det 15.000 tilskuere på trenings-
kampen mellom Frankrike og 
Tyskland.

– Vi har et stykke å gå for å 
komme på nivå med disse na-
sjonene, så det viser jo bare hva 
vi har å konkurrere mot, sier Pel-

lerud.
En ting Pellerud tror kunne 

økt interessen og ikke minst 
konkurransen i norsk kvinnefot-
ball, hadde vært innendørstur-
neringer. Akkurat som de har i 
Tyskland.

– Med en innendørsturnering 
for Toppserielagene en gang i 
måneden eller noe ville ført til 
mye større konkurranse og der-
med også bedre spillere, sier 
han.

– Vi har jo fasilitetene til å få 
det til, legger han til.

POTSDAM (TYSKLAND): 13. 
desember i fjor ble det klart at de 
tre hadde signert for den tyske 
seriemesteren, Turbine Pots-
dam.

Søstrene Hegerberg gikk fra 
Stabæk etter å ha blitt norske 
cupmestere, mens Maren Mjel-
de 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 trenin-
ger, sier Ada Stolsmo Heger-
berg.

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.

– Det er større tempo. Både 
mentaliteten og fysikken er det 
hardere, så man må alltid tenke 
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.

De måtte tilpasse seg et nytt 
land, en ny kultur og en ny spil-
lemåte, 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 
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 nord-
menn på laget.

– Det har vært veldig godt 
å være tre norske. Vi får mu-
ligheten til å snakke litt norsk 

med hverandre, og da slipper vi 
å tenke over det vi skal si, sier 
Mjelde.

Også Hegerberg-søstrene 
synes det er godt å ha hveran-
dre.

– Når det er noen tunge da-
ger så har vi hverandre og klap-
per hverandre på ryggen 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 
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, 
slik at vi skal forstå, så da går 
det greit, legger Ada til.

Om det er noe Mjelde ikke 
forstår spør hun gjerne Ada el-
ler 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.

Større enn i Norge
Det er stor kontrast mellom tysk 
og norsk kvinnefotball, spesielt 
når det kommer til mediedeknin-
gen og publikumsinteresse. 

– Her er det kjempebra dek-

Ada Stolsmo Hegerberg, Andrine Stolsmo Hegerberg og Maren Mjelde trives godt med profflivet i tyske 
Turbine Potsdam.

Stortrives i Tyskland
– Kvinnefotballen er mye større her



6 7

Maren Mjelde

– Jeg føler egentlig at det har 
gått veldig bra. Wolfsburg skulle 
vise seg å bli litt for sterke for 
oss til slutt, så da var det veldig 
viktig å få den andreplassen, og 
det klarte vi jo i siste serierunde, 
sier Mjelde.

For Turbine Potsdam var av-
hengig av at Bayern Munchen 
skulle slå Frankfurt i siste serie-
runde. Og det gikk. Bayern Mun-
chen vant  2-1 over Frankfurt, og 
dermed kunne Potsdam juble 
for andreplass og Champions 
League-plass neste sesong.

– Det ble på en liten måte 
litt flaks, men det var godt å få 
andreplassen og Champions 
League til neste sesong. Det var 
liksom det som var det viktigste, 
sier Mjelde.

Potsdam kom også til cup-
finalen i år. Der møtte de seri-

evinner, Wolfsburg. Det ble til 
slutt en jevn kamp, og på stil-
lingen 3-2 til Wolfsburg kunne 
Ada Stolsmo Hegerberg utligne 
til 3-3. Dessverre for Potsdam 
klarte hun akkurat ikke å sette 
ballen i mål, og  Wolfsburg kun-
ne juble for en 3-2-seier.

– Hun skapte sjansen på 
egenhånd i en periode da vi var 
i en veldig god steam. Vi kunne 
fort scoret 3-3 ved Ada der, og 
da hadde det gjerne blitt ekstra-
omganger. Det var en litt kjip 
start på cupfinalen med å ligge 
under 3-0, men så klarer vi å 
hente oss såpass bra opp at vi 
på en måte får en god opple-
velse av cupfinalen selv om vi 
taper, sier Mjelde.

Tilbake i Norge
Mjelde har vært hjemme i Nor-
ge en liten stund nå, og det var 
første gang hun har tatt turen til 

Norge etter overgangen til Pots-
dam i vinter.

– Det er veldig deilig å være 
hjemme igjen. Jeg har ikke vært 
hjemme på et halvt år, så da 
var det godt å få noen fridager 
hjemme med familien før EM-
oppkjøringen sammen med nor-
ske lagvenninner, sier Mjelde.

EM i Sverige
Nå venter EM-sluttspill i Sve-
rige. Der har Norge kommet i 
gruppe med Island, Tyskland og 
Nederland.

– Jeg håper vi skal gjøre det 
best mulig. Vi har en tøff gruppe, 
men den er overkommelig også, 
så vi bør jo gå videre og etter det 
kan på en måte alt skje. Alle lag 
er gode i mesterskap, så man 
må være veldig skjerpet for å 
gjøre det bra, sier Mjelde.

Maren Mjelde og Ada Stolsmo Hegerberg har hatt en fin debutsesong i tysk Bundesliga, og det ble sølv 
både i serien og i cupen med Turbine Potsdam. Wolfsburg vant både serien og cupen, i tillegg til at de 
vant Champions League.

Maren Mjelde og 
Ada Stolsmo Hegerberg om:

– Sesongen i Tyskland
– EM i Sverige

BÆRUM: Etter ti spilte kamper 
er status på ni seire og én uav-
gjort for Stabæk. De ligger med 
det på førsteplass med 28 po-
eng.

– Da mangler vi jo to poeng, 
spøker Eide.

De poengene ga de fra seg 
da de spilte 1-1 borte mot LSK.

– Vi gjorde en middels til 
svak prestasjon borte mot LSK. 
Vi burde ha hatt med oss alle tre 
poengene, men vi fikk jo med 
oss det nest beste. En uavgjort, 
sier Eide.

Bortsett fra uavgjortresultatet 
i LSK-hallen har altså Stabæk 
vunnet resten av sine kamper.

– Det har vært jevnt i pre-
stasjonene. Vi skaper flere mål-
sjanser enn det vi gjorde i fjor 
og vi slipper til færre målsjanser 
enn i fjor, så det er fremskritt i 
forhold til de to tingene som er 
avgjørende, sier Eide.

– LSK-kampen kan avgjøre
Stabæk var sammen med LSK 
satt opp som de to gullkandida-
tene i årets Toppserie, og også 
LSK har hatt en fin sesong og 
ligger kun to poeng bak Stabæk.

– Det kommer antageligvis 
å være jevnt helt inn, men så 
kommer det en kamp 31. august 
hvor vi møter LSK på Nadderud, 

og det kan fort være at det blir 
en slags cupfinale. Vinner vi har 
vi en luke på fem poeng, og da 
skal det bli tøft for dem å ta oss 
igjen, sier Eide.

– Men vi lever også med en 
uavgjort og det gjør egentlig ikke 
LSK, legger han til.

Som sagt har Stabæk vært 
blant favorittene til seriegullet 
hele sesongen, men det har ikke 
hatt noen innvirkning på laget.

– Vi har ikke tenkt noe på 
favorittstempelet i det hele tatt. 
I år har vi vært flinke til å foku-
sere på neste trening for å trene 
best mulig og på neste kamp for 
å finne ut hva vi skal gjøre for 

å vinne den. Favorittstempelet 
har ikke plaget oss nevneverdig, 
sier Eide.

Vil gå hele veien
I cupen er også Stabæk fullt 
med. Etter en 5-0-seier borte 
mot Tynset venter nå Sarpsborg 
08 på Nadderud i neste runde.

– De kjenner vi faktisk litt, for 
de har vi møtt i generalprøven 
før seriestart de to siste årene. 
Det er selvfølgelig en kamp vi 
skal vinne.

Går dere hele veien?
– Ja, det er ikke noen vits i å 
tenke på noe annet.

Suksessen til Stabæk gjen-
speiles på antall landslagsspil-
lere som er med til EM. Hele åtte 
spillere er med i EM-troppen, i 
tillegg til at Stabæk har to hjem-
meværende reserver.

– Sånn som det ser ut nå, 
har Norge hatt en opptur gjen-
nom vinteren og har veldig mye 
bra fotballspillere. Spiller for 
spiller står det ikke noe spesielt 
tilbake for de aller fleste lagene. 
De bør kunne sikte seg inn på 
en semifinale og da kan alt skje.

Øyvind Eide om 
vårsesongen

Stabæk-trener, Øyvind Eide er fornøyd med vårsesongen i Toppserien og ser nå frem til høstsesongen.

Ada Stolsmo Hegerberg

– Det har vært en interessant 
sesong. Det var litt trøblete på 
slutten da vi tapte mange kam-
per og det hold på å glippe for 
andreplassen og Champions 
League, sier Hegerberg.

Men i siste serierunde klar-
te altså Potsdam å kapre an-
dreplassen på bekostning av 
Frankfurt.

– Jeg er veldig glad for at vi 
klarte å kvalifisere oss til Cham-
pions League, for det er en utro-
lig viktig arena for både klubben 
og oss, sier Hegerberg.

Og i cupfinalen ble det altså 
2-3-tap for Wolfsburg, men i an-
dreomgang var Hegerberg nære 
på å score 3-3-målet.

– Det var helt sykt. Det var 
snakk om noen centimetere der, 
men alt i alt var Wolfsburg et be-
dre lag, så de fortjente å vinne. 
Det skal sies, sier Hegerberg.

For Wolfsburg vant både se-
rien, cupen og Champions Le-
ague i sesongen 2012/13.

– De tok «the tripple», og det 
var veldig imponerende, men vi 
skal gi dem god kamp neste år 
tror jeg, sier Hegerberg.

Mesterskapsdebut
Nå venter mesterskapsdebut på 
A-landslaget for Hegerberg.

– Det blir veldig spennende. 
Det er mitt første mesterskap på 
A-nivå, så det blir veldig artig å 
få være med på. Vi får bare trene 
godt nå, også får vi sjekke opp 
litt når mesterskapet begynner 
og ta kamp for kamp. Vi må ha 
fokus på å komme oss videre fra 
gruppespillet, sier Hegerberg.

Etter sesongen i Tyskland 
har Hegerberg fått vært en del 
med familie og venner, før hun 
nå er i full gang med oppkjørin-
gen til EM.

– Det var deilig å komme 
hjem. Å få litt tid for seg selv, 
med familie og med venner. I 
tillegg til å få trene seg litt opp 
igjen på egenhånd. Det treng-
tes, sier Hegerberg.
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– Trivdes best med
å spille ute

Guro Pettersen
Posisjon: Keeper
Født: 22/08/1991 (21)
Land: Norge
Draktnummer: 22
Klubb: Stabæk

Favorittlag utenom Stabæk:
Manchester United, Tromsø og det laget 
Cristiano Ronaldo spiller på, og foreløpig 
er jo det Real Madrid.

Idol:
Ingrid Hjelmseth, Cristiano Ronaldo og 
Zlatan Ibrahimović.

Guro Pettersen (21) valgte å bli keeper for at det var den posisjonen hun var best i. I tillegg var det større 
sjanse for å komme med på landslaget.

NADDERUD (OSLO): Guro 
Pettersen dro fra Fløya og kom 
til Stabæk i 2012, men det var 
en annen klubb hun snakket 
med først. Nemlig Vålerenga.

– Jeg hadde snakket litt med 
Vålerenga først siden jeg visste 
at jeg skulle flytte, sier Guro Pet-
tersen.

Men etter at hun ble kalt inn 
på keepersamling for alle yngre 
keepere i Norge, endret planene 
seg.

– Ingrid Hjelmseth (Stabæks 
førstekeeper) hadde foredrag 
på samlingen, og hun fortalte at 
hun dro til Trondheims-Ørn da 
hun var ung. Der hadde hun stått 
bak Bente Nordby og det hadde 
vært kjempeviktig for hennes ut-
vikling. Fordi at om man trener 
med de beste, så kommer du til 
å bli best, sier Pettersen og fort-
setter:

– Etter foredraget gikk jeg 
bort for å snakke litt med henne, 
for å fortelle at jeg skulle flytte 
til Oslo, og da nevnte jeg også 
at Stabæk var interessant. Etter 
det ringte hun Richard Jansen 
som tok kontakt med meg. Vi 
begynte å snakke og så gikk det 
veldig fort. Vi fikk en god tone 
med en gang, og nå føler jeg at 
det var det riktige valget.

Men spilletid har det ikke blitt 
mye av i Stabæk-drakten. Kun 
tre A-kamper, hvor hun kun har 
starten én av kampene.

– Jeg begynner ikke å bli 
utålmodig, men det er alltid 
morsomt å få spille og alltid kje-
delig å sitte på benken. Men det 
er bare sånn det er. Jeg bare 
fortsetter å stå på under trening 
og tenker på at det er verdt det 
til slutt. At jeg blir en bedre keep-
er av å være i denne klubben, 
og ved å lære av Ingrid (Hjelm-
seth) og Espen Granli (keeper-
treneren), og trene med så gode 
folk, sier Pettersen.

Landslagsuttak
Til tross for at hun får lite spil-
letid i Stabæk, har hun allerede 
vært med på landslagssamling, 
men har fortsatt til gode å få sel-
ve debuten sin.

– Det er utrolig morsomt. Det 
var ikke målet mitt i år, så det 
var ekstra morsomt å få komme 
med, sier Pettersen, som også 
hadde som mål å komme med 
på EM-laget til Norge.

Hun ble derimot ikke tatt med 
i troppen som reiser til EM, men 
er hjemmeværende reserve.

– Det hadde jo vært gøy med 
to Stabæk-keepere der, sier 
Pettersen.

– Jo flere Stabæk-spillere, jo 
bedre. Vi tar jo over det langsla-
get snart, legger hun til.

Cupfinaleseier
Foran fjorårets cupfinale mel-

lom Stabæk og Røa ble første-
keeper Ingrid Hjelmseth skadet 
og dermed var det klart for debut 
fra start for Pettersen.

– Det jeg synes var best var 
å få bevise at jeg kan faktisk 
også stå i mål. At det ikke er kri-
se om Ingrid blir skadet, for jeg 
kan også stå, sier Pettersen.

Og hun legger ikke skjul på 
at det var en drøm som gikk i 
oppfyllelse.

– Det har alltid vært en barn-
domsdrøm å bli Norgesmester, 
og å få oppleve det så kort tid 
etter at jeg kom til Stabæk er 
kjempeartig. I hvert fall når jeg 
spilte selv også. Det blir noe ek-
stra når man spiller selv. Da fø-
ler man at man har vært med på 
å bidra. Jeg er kjempeglad når 
vi vinner uten at jeg spiller også, 
men det er noe ekstra, og i hver 
fall i en cupfinale, sier Pettersen.

Men det var ikke gitt at Pet-
tersen skulle stå. Få dager før 
kampen var også Pettersen 
skadet, og det så lenge ut til at 
også hun måtte gi tapt for skade 
foran kampen. Først i «tolvte» 
time ble Pettersen klar for kamp.

– Det var faktisk også ekstra 
gøy. Jeg burde jo egentlig ikke 
ha spilt, men det gikk jo heldig-
vis bra. Det var en sjanse jeg 
måtte ta, og det var absolutt 
verdt det, sier hun.

– Likte meg best ute
Pettersen har alltid vært inter-
essert i fotball. Allerede som 
femåring fortalte hun moren sin 
at hun ville begynne å spille i en 
klubb.

– Jeg har vært interessert 
i fotball siden jeg var liten. Jeg 
startet med fotball når jeg var 
fem år, så det har bare ligget na-
turlig. Født fotballspiller kanskje. 
Når jeg var fire-fem år sa jeg til 
mamma at jeg hadde lyst til å 
spille fotball, også fikk hun meg 
inn i en fotballklubb. Jeg har el-
sket det siden, sier Pettersen.

Til tross for at hun er blitt 
keeper, likte hun seg egentlig 
best som utespiller.

– Jeg ble keeper for å kom-
me på landslaget, ler hun, før 
hun utdyper:

– Jeg likte egentlig best å 
spille ute, men jeg var best i mål. 
I tillegg sa alle til meg at hvis du 
blir keeper, så kommer du på 
landslaget, og det gjorde jeg. 
Jeg synes derimot at det fortsatt 
er veldig gøy å spille ute.

Pettersen har også drevet 
med mye annen idrett, og trek-
ker frem håndball som en av 
hennes favorittaktiviteter.

– Jeg har vært aktiv og dre-
vet med masse forskjellig. Jeg 
hadde likt å kunne spilt håndball 
ennå også, for det synes jeg var 
veldig gøy, men jeg er glad for at 
jeg spiller fotball, sier Pettersen.

–I tillegg til at det er veldig 
gøy å spille håndball, er jeg 
ganske glad i ski. Kjøre på ski 
og snowboard, men jeg får ikke 
gjort det så ofte da. Egentlig li-
ker jeg å gjøre forskjellige ting, 
og da helst andre ting en fotball, 
legger hun til.

«Guro søker jobb»
Ved siden av fotballen studerer 
hun for øyeblikket idrettsbiologi 
på Norges Idrettshøyskole, men 
neste år skal hun begynne med 
fysisk aktivitet og helse, i tillegg 
til at hun kanskje skal begynne 
å jobbe på en fotball-SFO til 

høsten.
– Jeg må finne meg en jobb. 

Det er noe jeg trenger når jeg er 
ferdig med studiene, for da får 
jeg ikke studielån, sier hun.

– Det kan du skrive. «Guro 
søker jobb», spøker hun. 

Utenom fotball og skole blir 
det lite med fritid for Pettersen.

– Jeg har ikke fritid, ler hun.
– Det blir lite fritid når det er 

to treninger om dagen, skole 
og kamp hver helg, men neste 
gang jeg får ordentlig fritid skal 
jeg dra hjem til Tromsø tror jeg, 
legger hun til.

– Jobbet hardt for å få bli 

med
Hun synes det er veldig gøy 

å spille futsal med gutta i klas-
sen, men det tok sin tid før hun 
fikk lov til å være med.

– Jeg brukte et halvt år på 
å få lov til å bli med på å spille, 
fordi at de hadde en regel om at 
ingen jenter fikk lov til å være 
med. Fordi jenter er så dårlige til 
å spille fotball, sier Pettersen og 
fortsetter:

– Så jeg jobbet i fem måne-
der cirka. Krangla meg inn en 
dag, og nå ringer de og spør: 
Guro, kan du være med å spille. 
Vi trenger deg.

Foto: Thomas Karlsen
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I mai sto Røa-keeper, Caro-
line Knudsen i mål for Røas an-
drelag på herresiden. Laget spil-
ler i 5. divisjon. Det er ikke noe 
Pettersen kunne tenkt seg.

– Nei, ikke egentlig. Jeg sy-
nes femte divisjon har så dårlig 
nivå, så jeg ser ikke noe poeng 
med å stå i en kamp med så dår-
lige spillere, sier Pettersen.

I medienorges søkelys
I oktober fikk Pettersen hele 
medienorge over skuldrene et-
ter at lagvenninnene Caroline 
Graham Hansen, Trine Røn-
ning og Leni Larsen Kaurin la 
ut følgende tweet på Pettersens 
Twitter-konto:

 «Fikk faen ikke starte idag 
heller!! På tide å vise Øyvind 

Eide noen av mine andre kva-
liteter #kvinnefotball #sprebe-
nano».

– Det var litt blanda følelse 
egentlig. Det var veldig gøy, 
men også litt slitsomt når det var 
på det verste. Uansett hvilken 
nettavis jeg søkte på var jeg på 
hovedartikkelen. I ettertid tenker 
jeg på det som bare gøy. Jeg er 
jo utadvendt og liker oppmerks-
omhet, sier Pettersen om opple-
velsen av å komme i medienes 
søkelys.

Har du fått tatt igjen på lag-
venninnene dine enda?

– Nei, det har jeg ikke, men 
jeg driver å planlegger noe, men 
kan ikke si så mye mere enn 
det, sier Pettersen.

Søkte ny samboer
I mai måtte Pettersen søke et-
ter en ny samboer da venninnen 
hennes flytter tilbake til Tromsø. 
Det løste hun ved å legge ut en 
test via Twitter og Facebook. Og 
responsen var enorm. Over 600 
personer hadde tatt testen i lø-
pet av den første dagen.

– Det har vært folk som har 
hatt lyst til å flytte inn med meg 
cirka annenhver dag, sier Pet-
tersen.

Og nå har hun funnet, ikke 
bare én, men to heldige.

– Foreløpig er jeg fornøyd 
med valget, men så får vi se et-
ter hvert. De flytter ikke inn før 1. 
juni, sier Pettersen.

– Det blir morsomt. Jeg kom-
mer jo selvfølgelig til å savne 

hun jeg bor med nå, så det blir 
rart, men det blir en ny start, leg-
ger hun til.

Hun opplyser også om at det 
er et kjærestepar som flytter inn.

– Jeg har veldig stor leilighet, 
så jeg tenkte at det går sikkert 
helt fint, også blir det jo så billig 
husleie.

God kontakt mellom kvinnela-
get og herrelaget 
Hun har vært i Stabæk siden 
sommeren 2012 og stortrives i 
klubben.

– Jeg er så glad for at jeg 
valgte å dra til Stabæk, og jeg 
tror aldri jeg kunne gjort et bedre 
valg. Jeg kan ikke beskrive hvor 
glad jeg er for at jeg dro hit, sier 
Pettersen.

Nå begynner også damela-
get og herrelaget å få mere kon-
takt enn før.

–Nå begynner vi å få en bra 
kontakt med herrelaget også. Vi 
planlegger blant annet å ha en 
sosial kveld for å bli litt mer kjent 
med hverandre for å skape enda 
mer klubbfølelse, sier Pettersen.

Hun mener det er viktig å ha 
et bra samhold i klubben.

– Tidligere hadde jeg nesten 
ikke hilst på herrespillerne, men 
nå i det siste har det begynt å 
komme seg, og det synes jeg 
er viktig i en klubb når vi har to 
topplag. At vi kan samarbeide litt 
og se på hverandres kamper. Å 
ha et bra samhold, sier hun.

– Føler meg som et friskt 
pust

Pettersen forteller at hun tri-
ves i Oslo, og at hun føler seg 
som et friskt pust blant innad-
vendte og stille Oslo-borgere.

– Det blir jo litt sånn kultur-
sjokk. Jeg er en veldig utad-
vendt person og sier akkurat det 
som passer meg, men jeg trives 
jo kjempegodt. Jeg synes det er 
lett å bli kjent med folk, men jeg 
blir jo litt mobba for dialekten. 
Samtidig blir jeg litt påvirket av 
dialekten her, sier hun.

– Jeg tror det er bedre å være 
Tromsøværing, for Oslo-folk er 
litt mer stille og innadvendt, så 
jeg føler meg som et friskt pust, 
legger hun til.

Selv om hun trives i Oslo, 
savner hun også Tromsø. 

– Jeg savner mammaen min, 

pappaen min, broren min, hun-
den min og alle vennene jeg har 
der. Det tar litt tid å bygge seg 
opp et sosialt nettverk når man 
kommer til en ny plass, men det 
går jo bedre og bedre. Jeg kjen-
ner at jeg savner Tromsø selv 
om jeg har det kjempefint her 
også, sier Pettersen.

Om fem år
Hva som venter i fremtiden er al-
dri lett å si, men Pettersen håper 
å bli en god fotballspiller med en 
stabil jobb ved siden av.

– Da er jeg ganske kjent i 
Norge. Kjendis på forsiden av 
Se og Hør av og til, spøker hun 

på spørsmål om hvor hun er om 
fem år, før hun forteller om sine 
ønsker for fremtiden.

– Om fem år er jeg 26 år. Da 
er jeg jævlig god til å spille fot-
ball, fordi jeg har trent drithardt. 
Jeg har trent riktig med den opp-
følgingen fra landslaget og Sta-
bæk. Også har jeg lyst til at jeg 

skal eie leiligheten og ha egen 
bil, samt en stabil jobb hvor jeg 
tjener masse penger, sier hun.

Hva med utlandet?
– Det er selvfølgelig en drøm. 
Og da til et varmt land. Jeg vil ut 
i Europa, men har ikke så veldig 
lyst til å dra til Sverige.

”Fikk bevise at det ikke er krise 
om Ingrid blir skadet.”

Pettersen om cupfinalen 2012

Foto: Støtt Norsk Kvinnefotball
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NADDERUD (OSLO): Caroline 
Graham Hansen er blitt omtalt 
som et av Norges største fotball-
talenter, men selv føler hun ikke 
noe press.

– Nei, det føler jeg ikke. Jeg 
tar det veldig med ro. Har det 
gøy med fotballen og synes 
det er veldig gøy å drible, sier 
18-åringen, som går i andreklas-
se på NTG (Norsk Toppidretts-
gymnas).

Hennes tekniske egenska-
per på banen har kommet av en 
god blanding talent og trening.

– Jeg har spilt mye med gut-
tene, og synes det er gøy med 
fotball. Jeg har alltid vært ute å 
lekt med ball og dribling er det 
jeg synes er gøy. Det har kom-
met naturlig. Sikkert en god 
blanding av talent og trening, 
sier Graham Hansen.

At det ble fotball var en blan-

Caroline Graham Hansen (18) føler at hun kan være med på å bidra på landslaget i EM-sluttspillet.
ding av familie og tilfeldigheter.

– Jeg vet ikke hvorfor det 
ble akkurat fotball, men pappa 
har drevet med fotball, så ligger 
kanskje litt i familien, men det 
var nok litt tilfeldig også.

Om hun skulle valgt noe an-
net enn fotball så tror hun at det 
hadde blitt golf.

– Jeg har alltid sagt at jeg 
skulle ønske jeg var god i tennis, 
men jeg vet ikke om jeg hadde 

valgt å spille det. Jeg vil tippe at 
jeg hadde drevet med golf.

Utlandet må vente
Det har stått opp rykter om at 
hun ønskes av utenlandske 
klubber, men selv tar hun det 
med ro, og forteller at tiden ikke 
er inne for å dra utenlands helt 
ennå.

– Jeg har ikke funnet det rik-
tige tidspunktet for å dra uten-

lands ennå. Jeg trives veldig 
godt i Stabæk, så akkurat nå er 
tidspunktet veldig gunstig for å 
bare bli her.

Men hun legger heller ikke 
skjul på at hun ønsker seg uten-
lands senere, og hun har store 
mål.

– Om fem år håper jeg at jeg 
spiller i en klubb med kanskje 
noen av verdens beste spillere 
og at jeg er en stor del av det la-

Caroline Graham Hansen
Posisjon: Midtbane
Født: 18/02/1995 (18)
Land: Norge
Draktnummer: 10
Klubb: Stabæk

Favorittklubb:
Manchester United

get selv. En viktig bidragsyter for 
det laget. Det er i hvert fall det 
jeg håper på, men så får man se 
om det skjer. Da må jeg fortsette 
å jobbe hardt, om det skal skje, 
sier hun.

Hun trives som sagt godt i 
Stabæk foreløpig, og hun fortel-
ler at miljøet i klubben er upåkla-
gelig.

– Det er et helt fantastisk mil-
jø her. Det er en god blanding av 

Klar for 

ungt og gammelt, og det er så 
utrolig mange bra mennesker. 
Jeg trives veldig godt, sier Gra-
ham Hansen.

– Det var fantastisk gøy
Stabæk har vunnet cupfinalen to 
år på rad, men forrige og eneste 
seriegullet til Stabæk, etter at 
Asker og Stabæk gikk sammen 
som én klubb, kom i 2010. Nå 
håper de å få løfte trofeet igjen.

– Toppseriegull er målet i år, 
så får vi se om det blir noe av. Vi 
må bare fortsette å jobbe hardt, 
sier Graham Hansen.

Stabæk vant altså cupfinalen 
i fjor (2012). Hele 4-0 slo de Røa 
med.

– Det var fantastisk gøy. Vi 
vant jo på en litt annen måte 
enn året før (Stabæk slo Røa et-
ter straffekonkurranse i 2011 og 
i fjor vant de altså 4-0 etter ordi-
nær tid), så det var en litt annen 
opplevelse. Jeg følte at vi ikke 
var ikke så i seiersrus etterpå, 
selv om vi var fantastisk bra og 
bare hadde knust dem. Det var 
litt forskjell fra de to årene, men 
det var en fantastisk følelse å 
vinne 4-0, sier Graham Hansen.

I 2011 vant Stabæk altså 
cupfinalen over Røa på straffer.

– Det var bare helt ekstremt 
gøy, for da spilte vi dårlig i 90 
minutter og fortjente vel egentlig 
ikke å vinne, så vant vi likevel. 
Det var en deilig følelse, sier 
Graham Hansen.

– Innenfor rekkevidde
Til sommeren er det EM i Sve-
rige, og Graham Hansen, som 

debuterte på landslaget som 
16-åring, er med i den norske 
troppen.

– Jeg føler at jeg kan være 
med på å bidra sterkt, sier hun.

Hun tar seg også tid til å 
skryte av supporterklubben Sta-
bæk support.

– Jeg synes de har vært helt 
fantastiske. Det er utrolig kult 
at de stiller opp, men det er litt 
synd at de første kampene våre 
i år har krasjet med kampene til 
herrelaget, og da har det bekla-
geligvis vært sånn at de heller 
har valgt å se på herrene, så 
sånn er det blitt, men det er alltid 
en kjerne og de er helt fantas-
tiske, den kjernen, så det er gøy, 
sier Graham Hansen.

Av idoler trekker hun frem flere 
personer.

– Jeg er veldig glad i å se på 
Ronaldo og Messi, og hva de 
gjør med ball. Bare se på de be-
ste spillerne, sier Graham Han-
sen.

– Også har man jo perso-
ner man ser opp til på trening 
innenfor klubben også. Katrine 
Pedersen som alltid står på og 
Trine som bare er helt syk. De 
som alltid har vært i klubben, 
og som du kan lære veldig mye 
av på trening. Både mentalitet, 
ferdighet, spilleforståelse, smar-
thet osv. Så man har alltid noen 
å se opp til. Det er alltid noen 
som er bedre enn seg på noen 
områder, så det er veldig positivt 
med Stabæk, legger hun til.

EM-debut
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NADDERUD (OSLO): Elise 
Thorsnes gikk fra Røa til Sta-
bæk foran årets Toppseriese-
song. Det for å kunne utvikle 
seg til en enda bedre spiller.

– Jeg valgte Stabæk først og 
fremst fordi jeg mener at de er 
det beste laget i Toppserien per 
dags dato, og jeg tror Øyvind 
Eide er en veldig god trener som 
kan utvikle meg som spiller. Jeg 
følte kanskje at jeg stagnerte litt 
de siste årene, så jeg tror han 
kan være med på å få meg enda 
bedre, sier Elise Thorsnes.

Suksessfull overgang
Overgangen til Stabæk har vært 

en suksess for 24-åringen. På 
sine første syv kamper for Bæ-
rumsklubben scoret hun elleve 
mål. Dermed er hun på god vei 
mot sin egen scoringsrekord, 
som er på 27 mål for Røa i 2011.

– Ja, jeg håper jeg kan slå 
den. Jeg synes jeg har utviklet 
meg, så hvis jeg hadde klart 
det, hadde det vært et stort mål. 
Det er ikke noe jeg tenker vel-
dig mye på, men det hadde vært 
veldig gøy, sier Thorsnes.

Og hva med scoringsrekorden til 
Marianne Pettersen på 36 mål?

– Det er alltid mulig, men jeg 
tror, ikke for å si noe stygt om 

den rekorden, at nivået på den 
tiden var mye dårligere enn det 
er i dag.  Når det er sagt, så er 
det mulig å ta rekorden når man 
spiller på et så bra lag som Sta-
bæk, men det blir nok tøft å kla-
re det, sier Thorsnes.

Trives godt
Hun trives godt i sin nye klubb, 
og skryter av miljøet i klubben.

– Det er veldig hyggelige jen-
ter her og et bra sosialt miljø. 
Jeg trives veldig godt i Stabæk. 
Nå kjente jeg en del av spiller-
ne fra før, og jeg har flere gode 
venner som jeg henger med her, 
enn det jeg hadde i Røa, men 

miljøet totalt sett er veldig mye 
av det samme her som i Røa.

I tillegg tar hun seg tid til å 
skryte av Stabæk Support som 
er supporterkjernen i Stabæk.

– Det er veldig gøy, for første 
gang, å ha skikkelig supportere 
med sanger og trykk. Du har jo 
et par-tre stykker på Røa, men 
det blir liksom ikke det samme 
som å ha en hel gjeng stående 
på tribunen. Det er noe nytt, og 
det blir på en måte litt mer ekte 
at vi har supportere også. Jeg 
setter i hvert fall veldig stor pris 
på det, sier hun.

Trenger folk rundt seg

Når hun var liten drev hun med 
mange forskjellige idretter, men 
det var lagidrett og da spesielt 
fotball hun til slutt endte opp 
med.

– Jeg tror kanskje jeg så 
at jeg hadde størst potensiale 
innenfor lagidrett. I tillegg hadde 
jeg mange lagvenninner å dele 
gleden med. Når jeg drev med 
friidrett og langrenn var jeg mye 
alene, og jeg tror jeg er en per-
son som trenger litt andre folk 
rundt meg for at jeg skal trives 
og prestere, sier Thorsnes.

Og utenfor fotballen trives 
hun best ute i det fri.

– Jeg liker å stå på ski, abso-

lutt. Enten nedover eller oppo-
ver. Gå toppturer for eksempel. 
Også er jeg er veldig glad i fri-
luftsliv på sommeren, så da blir 
det mye kajakk og fisking, sier 
hun.

Ducati
Til og fra trening tar hun hver-
ken buss, eller kjører bil. Hun er 
nemlig eier av en motorsykkel. 
Mer bestemt en Ducati.

– Jeg tror de fleste synes 
det er veldig kult at jeg kjører en 
Ducati. Det er i hvert fall veldig 
mange som vil sitte på. I tillegg 
slipper jeg kø til trening og bom-
penger, så det er egentlig bare 

fordeler, sier hun.
Hun har til gode å prøve proff-

livet i utlandet, men på spørsmål 
om hvor hun er om fem år svarer 
hun at hun kunne tenkt seg en 
tur utenlands på tampen av kar-
rieren.

– Da håper jeg at jeg kanskje 
spiller i utlandet hvis jeg fortsatt 
synes fotball er gøy og holder 
meg skadefri. Da har jeg kan-
skje lyst til å komme meg ut å 
spille i utlandet, så kanskje på 
tampen av karrieren.

Og det er USA som frister 
mest.

– Jeg har lyst til å spille i 
USA, eventuelt Frankrike eller 

Tyskland. Jeg tror kanskje den 
tyske fotballen passer meg be-
dre enn den franske, sier Thors-
nes.

– Det spørs om kroppen min, 
med skadehistorikken, tåler tre-
ningen i Tyskland da, men det 
hadde vært moro og prøvd, leg-
ger hun til.

Til slutt trekker hun ut et par spil-
lere som hennes favoritter:

– Jeg synes Abby Wambach 
er en fantastisk god spiller. Både 
som lagspiller og enkeltutøver. 
Også er Ronaldo skinnsykt god 
da.

Elise Thorsnes (24) var innom flere idretter, men hun følte hun hadde største potensiale innenfor fotbal-
len. I tillegg tror hun at hun er en person som presterer best med folk rundt seg.

– Trenger folk rundt meg

Elise Hove Thorsnes
Posisjon: Spiss
Født: 14/08/1988 (24)
Land: Norge
Draktnummer: 9
Klubb: Stabæk

Favorittlag:
Sogndal
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LILLESTRØM: Gjennom karri-
eren sin har Mykjåland spilt i fle-
re posisjoner. Spiss, midtbane, 
kant også videre, men i det siste 
har hun fått spille på noenlunde 
samme posisjon.

– Det har gått fint. De siste 
årene har jeg fått spille på no-
enlunde samme posisjon. Vi har 
byttet litt formasjon og sånt, men 
jeg har som regel spilt sentralt i 
banen. Enten hengende spiss 
eller indreløper, og litt sentral 
midtbane, men jeg liker egentlig 
alle de plassene, så det har gått 
veldig fint, sier Mykjåland.

Og at det ble fotball hun skul-
le satse på, falt helt naturlig.

– Det var helt naturlig. Både 
mamma og pappa har spilt fot-
ball, og jeg tror jeg alltid har hat 
fotball i meg. Det har aldri vært 
snakk om noe annet, sier hun.

Ved siden av fotballen går 
det meste i studier.

– Det blir ikke tid til så mye 
annet enn fotball, men jeg stu-
derer bachelor i kultur og kom-
munikasjon på Universitet i 
Oslo.

Beste og verste minne
Ett av hennes største fotballmin-
ne er fra cupfinalen 2006.

– Det første var nok cupfina-
len i 2006. Det var midt første år 
i Toppserien og min første cup-
finale. Det var veldig stort, også 
scoret jeg to mål. Det var en 
sesong hvor jeg hadde vært litt 
skadeplaget, så det var en god 
avslutning på sesongen, sier 
Mykjåland.

Hun trekker også frem 
2009-sesongen som et godt 
minne.

– I 2009 hadde vi fire viktige 
kamper. Nesten fire cupfinaler. 
Først hadde vi seriefinale mot 
Stabæk, hvor vi vant gull, også 
hadde vi to Champions League-
kamper og cupfinale. Vi vant 
alle fire kampene. Tok seriegull, 
cupgull og gikk videre til kvart-
finale i Champions League, sier 
Mykjåland.

– Jeg husker vi var i Perm i 
siste kampen. Vi har aldri vært 
så slitne som vi var da, også 
klarte vi akkurat å gå videre. Og 
det var en helt ufattelig følelse. I 
bortgjemte Perm i Sibir i Russ-
land var veldig rart, men også 
veldig kult, legger hun til.

I 2009-sesongen ble hun 
også toppscorer for Røa med 
20 mål.

– Det var kult. Det er ikke noe 
av det jeg tenker mest på. Jeg 

skal være en spiller som scorer 
mye mål, men toppscorertittelen 
er ikke det som henger høyest, 
sier Mykjåland.

– Der og da hadde jeg kom-
met på andreplass året før, så 
det var jo litt gøy at jeg klarte å 
ta tittelen året etter, legger hun 
til.

Og hva med ditt verste minne?
– Det er jo mye ille også, når 

jeg tenker meg om, men noe av 
det sureste var nok cupfinaleta-
pet for Stabæk i 2011. Da hadde 
vi spilt en veldig god kamp og 
trodde vi hadde seieren, men så 
tapte vi på straffer. Ufattelig surt, 
sier Mykjåland.

– Veldig gøy i Washington
Mykjåland har også fått kjenne 
på profflivet i Washington Freed-

om i USA. Hun dro dit i 2010 og 
trivdes godt i den amerikanske 
hovedstaden.

– Det var veldig gøy i Wash-
ington. Stas å få oppleve proff-
livet og få være i en klubb i en 
proff liga. Alle var profesjonelle 
og det var så kult at det var stas 
rundt det. Folk synes også det 
var kult med kvinnefotball og det 
er det jo ikke overalt her, så det 
var godt å få oppleve, sier hun.

– I tillegg var det jo en del til-
skuere, så var veldig stas å få 
oppleve, legger hun til.

Hun fikk starte de fleste kam-
pene bortsett fra en tre ukers 
skadeperiode

– Det var ekstra gøy å få mye 
spilletid, sier hun.

Men et nytt utenlandsopp-
hold er ikke noe hun har behov 
for.

Lene Mykjåland
Posisjon: Midtbane
Født: 20/02/1987 (26)
Land: Norge
Draktnummer: 20
Klubb: LSK Kvinner

Favorittspiller:
Eric Cantona

Favorittklubb:
Manchester United

Trives godt i sin nye klubb

– Jeg har ikke noe behov for 
det, nå som jeg har fått prøvd 
det. Man skal aldri si aldri, men 
det er ikke noe jeg higer etter, 
sier hun.

Tilbake til Norge
Etter oppholdet i Washington 
dro hun tilbake til Røa, før hun 
i vinter tok veien over til LSK 
Kvinner.

– Det var flere grunner til at 
jeg valgte LSK, men de store 

målene de har sett seg på lang 
sikt var veldig spennende og 
fristene, sier Mykjåland.

Og hun trives godt i sin nye 
klubb.

– Miljøet er ikke så ulikt mil-
jøet i Røa. Jeg trives skikkelig 
godt her, men det skal mye til for 
å ikke trives her. Det er jo bare 
koselige folk. Den største for-
skjellen er nok at i LSK bor folk 
litt mer spredd enn i Røa. Noen 
bor i Lillestrøm og andre i Oslo, 

sier hun.
Det er noen småting hun li-

ker spesielt godt i LSK.
– Vi møter litt tidligere på tre-

ning og begynner oppvarmingen 
før treninga begynner. Det er litt 
uvant, men jeg synes det er vel-
dig bra. Som regel kommer folk 
sent og bare hiver på seg sko-
ene og rett på trening, men her 
blir vi på en måte tvunget til å 
møte litt tidligere. Det er en bra 
ting, for da får vi samlet oss litt 

og blir klar for trening. Så det 
liker jeg veldig godt, sier Mykjå-
land.

TIL EM
I juli spilles fotball-EM i Sverige, 
og Mykjpland er en av de som 
er tatt ut til å være med i mes-
terskapet.

– Det er veldig, veldig gøy, 
og det er jo det som har vært det 
store målet i hele år, så jeg er 
veldig glad for at jeg er tatt ut, 

sier Mykjåland.
Hun tror på en utlrolig bra 

opplevelse i Sverige.
– Jeg er skikkelig spent og 

gleder meg utrolig mye. De 
satser virkelig der borte og jeg 
tror det blir en dritbra opplevelse 
med mye folk og mye oppmerks-
omhet, sier Mykjåland.

Besøk Andreas Kristoffer Berge sine nettsider på www.akbnews.wordpress.com

Lene Mykjåland (26) gikk fra Røa til LSK på grunn av klubbens store, langsiktige mål, og foreløpig trives 
hun godt.
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Tina Wulf Eikeland
Posisjon: Midtbane
Født: 04/05/1988 (25)
Land: Norge
Draktnummer: 6
Klubb: Vålerenga

reporter og
Fotballspiller,

student

– Det er fotball på TV-en 24 timer i døgnet

LILLESTRØM: Isabell Herlov-
sen har store forventninger til 
fotball-EM til sommeren, men 
grunnet ett «jumpers knee» er 
det ikke sikkert hun får mulighe-
ten til å delta.

– Det ser ikke veldig lovende 
ut. Jeg har fortsatt et lite håp 
om at jeg skal bli frisk til den 
tid, men det ser ikke lyst ut, sier 
Herlovsen om skaden.

Til tross for at hun ikke selv 
er sikker på at hun rekker EM, 
er har hun store forventninger til 
mesterskapet.

– Jeg tror at det kommer til 
å bli veldig stort med mye folk. 
Svenskene er gode til å lage en 
god ramme rundt kamper, så det 
tror jeg kommer til å bli et veldig 
stort mesterskap, sier hun.

– Vil ikke tilbake

Hun har prøvd seg i fransk fot-
ball tidligere, og selv om hun 
ikke hadde sin beste tid der, 
har hun lært mye av oppholdet 
i Lyon.

– Da jeg var der nede var det 
veldig tøft. Lite spilletid og van-
skelig språk. Klarte ikke å kom-
me inn i gruppen og spillestilen, 
men i ettertid tenker jeg at jeg 
har lært veldig mye av opphol-
det i Lyon, sier Herlovsen.

Men hun kunne ikke tenkt 
seg å reise tilbake til fransk fot-
ball.

– Jeg bodde for meg selv og 
lærte å kjenne meg selv bedre, 
og jeg ble kanskje en litt bedre 
fotballspiller etter det oppholdet, 
men jeg kunne aldri reist tilbake 
til Frankrike for å spille fotball, 
for det var litt annerledes enn å 
spille her hjemme, sier Herlov-

sen.

– Må være klar for det
Nå er hun LSK-spiller, og legger 
ikke skjul på at hun kunne tenkt 
seg en ny tur utenlands.

– Jeg legger ikke noe skjul 
på at jeg har lyst til å prøve 
igjen, men jeg føler at jeg må 
være klar for det, og det er jeg 
ikke akkurat nå. Jeg vil bruke tid 
her hjemme i Norge og utvikle 
meg som fotballspiller her, så 
får vi se en gang i fremtiden, sier 
Herlovsen.

Men foreløpig trives hun godt 
i LSK.

– Gjengen er veldig fin. Jeg 
synes vi spiller bra fotball og har 
utviklet spillet vårt. Vi har et vel-
dig bra lag, og spesielt måten vi 
klarer å holde ballen i laget på er 
forbedret, sier Herlovsen.

I fjor var hun også med på å 
ta seriegull med LSK, noe som 
har gitt mersmak.

– Det var veldig stort. Jeg 
håper jo på reprise, men andre 
året er som sagt tøffest. Det er 
mange gode lag, men vi henger 
med i toppen, og det er ingen-
ting som er avgjort ennå. Vi hå-
per på et nytt gull, sier hun.

Falt naturlig
Og at det ble akkurat fotball hun 
skulle satse på. Det falt helt na-
turlig.

– Familien min har alltid vært 
glad i fotball, og pappa har spilt 
fotball selv. Når jeg var yngre 
så trente jeg veldig mye med 
pappa og det falt naturlig at jeg 
skulle begynne med fotball, sier 
hun.

Ved siden av fotballen er det 

ikke mye tid til andre aktiviteter, 
men hun liker å ta seg en tur på 
golfbanen når hun får tid.

– Man får ikke så mye tid til 
å drive med noe annet, men jeg 
liker å spille golf, så når jeg først 
får muligheten til det, så pleier 
jeg å dra, men det er veldig sjel-
dent, sier hun.

I tillegg tar hun opp fag for å 
kunne komme inn på videre stu-
dier.

– Jeg spiller faktisk bare fot-
ball, men jeg tar også opp fag 
fra videregående nå, for å kunne 
få meg en utdanning etter hvert, 
sier hun.

– Hva jeg vil studere har jeg 
ikke tenkt så mye over ennå, så 
jeg er litt sent ute der, legger hun 
til.

Isabell Herlovsen (24) trivdes ikke i Frankrike, men legger ikke skjul på at hun kunne tenkt å prøve seg på 
nytt. I ett annet land.

– Må være klar for det

Isabell Lehn Herlovsen
Posisjon: Spiss
Født: 23/06/1988 (24)
Land: Norge
Draktnummer: 9
Klubb: LSK Kvinner

Favorittspiller:
Wayne Rooney og Robin van Persie

Favorittlag:
Arsenal

Foto: Thomas Karlsen
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VALLHALL (OSLO): Tina Wulf 
er en av Toppseriens teknikere, 
og hun startet tidlig med fotball. 
Og teknikken har kommet av 
mye trening.

– Jeg har trent veldig mye. 
Jeg begynte jo allerede som 
treåring å interessere meg for 
fotball. Ble tatt med på Brann-
trening og ja, jeg skulle tidlig 
krøkes da. Og når jeg flyttet til 
Molde som seksåring traff jeg 
Magnus Wolf Eikrem, som jeg 
har tilbragt ganske mange timer 

på kunstgresset i Molde, sier 
Wulf.

– Så jeg har rett og slett trent 
mye, legger hun til.

Videre fra Molde, der hun 
spilte for Moldes guttelag (Hun 
spilte for øvrig for Træff mot 
slutten av Molde-karrieren), 
gikk veien til Trondheim i 2008, 
hvor hun både studerte og spilte 
Toppseriefotball for Trondheims-
Ørn. 

Etter noen sesonger i Trond-
heim gikk turen videre til Oslo og 

Vålerenga (VIF).
– For det første er det en 

klubb med lange tradisjoner. 
Solveig og Cecilie er gode tre-
nere og de har store ambisjoner. 
Det var noe jeg hadde lyst til å 
være med på. I tillegg var VIF 
nyopprykket og det skulle star-
tes fra scratch og da tenkte jeg 
at jeg vil være med på å bidra, 
sier Wulf om valget av VIF.

Takket nei til tysk fotball
Før hun kom til Vålerenga had-

de hun derimot først muligheten 
til å dra til tysk fotball, men tak-
ket nei til tilbudet fra Hamburg.

– Jeg takket nei fordi jeg er 
veldig hjemmekjær. Totalen i 
pakka som jeg ble tilbudt var 
bra, men det var langt hjemme-
fra og jeg hadde trengt veldig 
mye mer om jeg skulle bodd så 
langt borte. I tillegg hadde jeg 
kjæresten min i Alta, jeg hadde 
familie rundt om i Norge og jeg 
studerte i Trondheim, sier Wulf.

– Jeg angrer ikke på det, for 
jeg trives veldig godt her, legger 
hun til.

Og hun ble godt tatt imot fra 
første stund i Vålerenga.

– Når jeg kom til klubben ble 
jeg tatt veldig godt imot, og jeg 
følte meg som en del av Våle-
renga. Ikke bare nødvendigvis i 
kvinnefotballen, men også som 
en del av hele Vålerenga IF. En 
kjempeklubb, sier Wulf.

– Det er et fantastisk miljø. 
Vi blir som en familie. Vi møtes 
hver bidige dag og det er en 

kjempefin gjeng. Jeg trives vel-
dig godt i klubben og veldig godt 
med jentene, legger hun til.

En gjeng med fantastiske folk
Også klanen får skryt av midtba-
nespilleren.

– Klanen er en gjeng med 
fantastiske folk. Jeg skulle selv-
følgelig ønske at det var flere av 
dem her, men det er nå engang 
sånn at mange synes herrefot-
ball er artigere enn damefotball. 
De lager fantastisk liv på Ulle-
vaal og jeg skulle ønske enda 
flere kom hit, men når de er her 
lager de mye liv, og det er kjekt. 
Det er stas for oss å komme ut 
fra garderoben og høre de syn-
ge. Det er kjempegøy, sier Wulf.

Wulf forteller også at hun tri-
ves kjempegodt i Oslo.

– Jeg trives kjempegodt i 
Oslo. Jeg trives bedre i Oslo 
som by, enn i Trondheim som 
by. Eneste jeg synes er dårlige-
re med Oslo er at jeg ikke bare 
kan sette meg i bilen og kjøre 

hjem til Molde. Det kunne jeg 
når jeg bodde i Trondheim, men 
som by, så trives jeg veldig mye 
bedre i Oslo, sier Wulf.

Men hun innrømmer også 
at hun savner hjembyen Molde 
også.

– Jeg savner Molde litt som 
by. Jeg bor veldig fint til i Molde 
med fjellet rett bak, men det er 
folkene jeg savner mest i Molde.

– Det kommer flere
Hun scoret sin første Toppserie-
scoring for Vålerenga i 2-2-kam-
pen mot Kolbotn tidligere i år, og 
hun lover flere mål.

– Ja, det kommer flere. Jeg 
lover. Jeg har kommet til mye 
flere sjanser i år enn i fjor, så jeg 
er på riktig vei, sier Wulf.

I år har også Wulfs første 
gule kort i Vålerenga-drakten 
kommet. Det kom mot gamle 
lagvenninner i Trondheims-Ørn. 

– Jeg har aldri hatt duellspill 
som min største styrke, men 
Solveig og Cecilie har pushet på 

for å få meg sterkere, og det har 
jeg blitt nå. Med det så går jeg 
mer i dueller og tørr mye mer 
enn tidligere og da kan det godt 
hende det kommer et par til, sier 
Wulf.

– Det er selvfølgelig en drøm
Wulf har spilt på yngre landslag 
opp til U23, men har fortsatt til 
gode å debutere på A-landsla-
get.

– Det er jo selvfølgelig en 
drøm jeg har, men det handler 
først om å prestere jevnt bra i 
Toppserien hele veien. Å spille 
veldig bra for Vålerenga er det 
som står i hodet først, så vil man 
etter hvert bli oppdaget. Det er 
ikke noe jeg går rundt og tenker 
på, men selvfølgelig skulle jeg 
gjerne spilt mesterskap og vært 
på landslaget, sier Wulf.

– Jeg har spilt med flagget 
på brystet på yngre landslag, og 
det er en drøm, legger hun til.

– Jeg ser det som er av fotball

Hun er samboer med kjæresten, 
Christian Gauseth, som selv er 
fotballspiller. Han spiller for øye-
blikket for Mjøndalen. Og hjem-
me. Der går det også i fotball.

– Det går veldig mye i fotball 
hjemme. Det er fotball på TV-
en 24 timer i døgnet og jeg er 
kanskje den som presser frem 
mest. Jeg ser det som er av fot-
ball, men jeg tror nok han setter 
pris på at jeg er så fotballinteres-
sert som jeg er. Og vi snakker 
mye om kampene vi spiller selv. 
Veldig kjekt å kunne dele den in-
teressen, sier Wulf.

Og de får også tid til å se 
hverandres kamper.

– Som regel spiller jeg på lør-
dager og han på søndager, så 
stort sett får vi sett hverandres 
kamper, sier Wulf.

Studerer og jobber ved siden 
av
Ved siden av fotballen både job-
ber og studerer Wulf.

– Jeg er reporter. Stuntrepor-

ter kan man vel si, og nå har det 
dreid seg mest om Champions 
Academy i Viasat, sier hun.

– Også får jeg av og til mulig-
heten til å være i studio, og det 
synes jeg er kjempekjekt, legger 
hun til.

Champions Academy er for 
øvrig en fotballskole, hvor Via-
sat reiser rundt i Norge, i sam-
arbeid med Coerver coaching, 
for barn og unge som har lyst til 
å øve på det spillerne i Cham-
pions League gjør.

På studiefronten har Wulf 
gjort ferdig en bachelor i Medi-
evitenskap, og det siste året har 
hun gått årstudium i idrett og 
samfunn på Norges idrettshøy-
skole. Litt fordi at de hadde me-
dia og sportsjournalistikk, som 
hun synes var spennende.

Nå har hun søkt master i 
journalistikk, men er usikker på 
om hun kommer til å gå kurset.

- Det gjenstår å se om jeg 
velger å ta master. Det er jeg 
litt usikker på ennå. Jeg tror er-

faring teller veldig mye og jeg 
kunne godt tenkt meg å hoppe 
rett ut i arbeidslivet selvfølgelig. 
Samtidig veier en mastergrad 
høyt for meg, så det kan godt 
være at jeg hopper på det.

Med skole, jobb i Viasat og 
fotballen har hun hatt mye å 
gjøre, men nå som hun er ferdig 
med eksamen og Champions 
League er over, er det plutselig 
mer fritid.

- Akkurat nå har jeg ikke så 
veldig mye å gjøre, så fremover 
må jeg finne på noe å gjøre. Mer 
trening kanskje, sier Wulf.

Og kombinasjonen med fot-
ball, trening, skole og jobb går 
stort sett fint.

– Det går egentlig veldig fint. 
Nå har jeg spilt i Toppserien i 
fem år og man lærer seg etter 
hvert hvordan hverdagen skal 
sys sammen. Det er noen perio-
der jeg er mer stresset enn an-
dre, men jeg liker det når det er 
masse som skjer.

Favorittspiller:

– Jeg har veldig sansen for Magnus Wolf Eikrem. Han er en type 
spiller som jeg godt kunne tenke meg å være. Han spiller alltid 
ballen fremover og er kjempekreativ. Selvfølgelig synes jeg også 
kjæresten min er god. Han er en type spiller som aldri bommer 
på en pasning.

– I tillegg synes jeg jo Xavi, Iniesta og den gjengen der er helt 
fantastisk. Også må jeg si at på kvinnesiden er Solveig Gulbrand-
sen en fantastisk fotballspiller. Selv nå etter pause med barn og 
sånt er hun fortsatt sjef i Toppserien. Hun er en av de beste.

Favorittklubb:

– På damesiden. Uten tvil Vålerenga. På herresiden må jeg si 
Molde. Jeg er født og oppvokst i Molde, og det er en klubb som 
står veldig langt inne i hjertet. Også kommer Vålerenga på en 
veldig god andreplass.

Tina Wulf (25) har vært fotballinteressert siden hun var tre, og 
hun ser alt av fotball i dag.

Scann QR-koden over 
for å se Wulfs første 
Vålerenga-scoring.
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Kristin Cecilia Carlsson
Posisjon: Kant / Spiss
Født: 31/03/1991 (22)
Land: Sverige
Draktnummer: 16
Klub: Vålerenga

Favorittklubb:
Liverpool og Örgryte

Favorittspiller:
Steven Gerrard og Zlatan Ibrahimović

VALLHALL (OSLO): Kristin 
Carlsson tok turen over til Våle-
renga fra Jitex i Sverige. Til tross 
for interesse fra andre svenske 
klubber falt valget på Vålerenga 
fordi hun ville prøve noe nytt.

– Jeg hadde ikke tenkt på 
norsk fotball det siste året mitt i 
Jitex, men så hadde vi en norsk 
på laget som hadde litt kontak-
ter. En dag ringte Vålerenga 
og jeg synes det virket interes-
sant. Jeg følte jeg sto litt fast 
etter seks år i Jitex, så jeg ville 
jo bytte klubb. Det var også fire 
andre klubber i Sverige som var 
interessert, men jeg følte at jeg 
ville prøve noe helt nytt, sier 
Carlsson.

– Cecilie virker veldig dyktig 
og Solveig hadde jeg hørt om 
tidligere, så det var egentlig aldri 
noen tvil, legger hun til.

Tatt godt imot
Og hun er blitt godt tatt imot i sin 
nye klubb.

– Når jeg kom hit og trente sy-
nes jeg det var kjempemorsomt, 
og jeg har blitt tatt imot veldig 
bra. De har vært og er veldig 

snille alle jentene, så jeg kjenner 
at jeg ikke kunne kommet til en 
bedre klubb, sier Carlsson.

Hun merker ikke noen stor 
forskjell på fotballen i Norge, 
kontra Sverige, men interessen i 
Sverige er litt større enn i Norge.

– Norsk fotball kommer litt i 
kapp med svensk fotball. Det er 
ikke så stor forskjell på selve fot-
ballen. Om man ser på et bunn-
lag i damallsvenskan og et lag 
midt på tabellen i Norge, så er 
det omtrent samme nivå, sier 
Carlsson.

– Fotballen i både Sverige og 
Norge har blitt mye bedre de sis-
te årene, og jeg synes ikke det 
er så stor forskjell, legger hun til.

Saltokast
Varemerket hennes på banen er 
at hun er en energisk, rask og 
teknisk spiller, og det publikum 
kanskje gleder seg mest over er 
saltoinnkastene hennes.

– Jeg gikk på turn fra jeg var 
seks til jeg ble ti år, og det sit-
ter fortsatt igjen i kroppen. Jeg 
lærte meg faktisk å gjøre det på 
U20-VM i 2010. Da var det noen 

som spurte om jeg kunne prøve 
det, også gjorde jeg bare det. 
Senere gjorde jeg det plutselig i 
kamp. Siden har jeg bare forts-
att. Det er jo en morsom greie, 
sier Carlsson.

Hun drev som sagt med turn 
som liten, og det var tilfeldig at 
det ble akkurat fotballen hun til 
slutt valgte å satse på.

– Det var ganske tilfeldig. 
Jeg holdt på med turn til jeg var 
10-11 år, før jeg holdt på med 
friidrett. Men jeg merket at jeg 
trivdes best i grupper og med 
andre mennesker, så individuell 
idrett var ikke noe for meg. Det 
var to stykker i klassen min som 
spilte fotball, så jeg fikk være 
med å trene litt, også ble jeg væ-
rende. Så jeg har spilt siden jeg 
var elleve. Fotball er en veldig 
fin idrett, sier Carlsson.

Vil tilbake på landslaget
Hun har vært med på yngre 
landslag, og fikk også sin debut 
på A-landslaget under en sam-
ling i Kina i 2011. 

– Jeg hadde en fot inne, men 
så skadet jeg korsbåndet, og 

siden har det vært veldig tøft å 
komme tilbake. Jeg merker selv 
at jeg ikke er i samme form eller 
er på samme nivå som jeg var 
før skaden. Nå har jeg vært med 
på U23, og det er klart at jeg sik-
ter mot A-landslaget igjen. Man 
vil jo frem, ellers hadde man jo 
ikke holdt på med det. Så vi får 
se når det eventuelt kan bli, men 
det tar tid å komme tilbake etter 
en sånn skade som jeg har hatt, 
sier Carlsson.

– Bare jeg får spille kamper 
og for kamptrening, så kjører vi 
på, legger hun til.

Og om fremtiden har hun 
ambisjoner både på klubb og 
landslag.

– Kanskje jeg fortsatt er i 
Norge. Spiller på det laget som 
tar gull og har mann og barn, 
spøker hun på spørsmålet om 
hvor hun er om fem år.

– Nei, men om fem år håper 
jeg at jeg er tilbake på A-land-
slaget, og jeg kan kanskje ta 
gull med enten ett toppserielag, 
ett lag i damallsvenskan eller et 
annet sted, sier Carlsson.

Jenta med saltoinnkastet
Svenske Kristin Carlsson (22) trives godt i Vålerenga etter ankomsten i vinter. Nå 
sikter hun mot mer spilletid og comeback på landslaget.

Scann QR-koden over 
for å se Carlssons scor-
ing mot Raufoss.
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KOLBOTN: Kolbotn har hatt 
en fin vårsesong og ligger på 
tredjeplass med 18 poeng på 
de første ti kampene. De er åtte 
poeng bak LSK på andreplass, 
og ytterligere to poeng bak se-
rieleder, Stabæk. Bak seg er 
Arna-Bjørnar nærmest med sine 
16 poeng.

– Vi har fått en kjempestart. 
Vi har på en måte tatt de poen-
gene mot de lagene vi bør ta po-
engene mot for å kunne henge 
med i toppen, sier Isaksen, som 
innehar kapteinsbindet i Kol-
botn.

Men de siste kampene har 
ikke gått som Kolbotn skulle øn-
ske. 1-1 hjemme mot Medkila 
endte det i siste oppgjør før fe-
rien.

–Vi har gått på noen smel-
ler nå i de siste kampene frem 
mot sommerpausen. Det må 
vi ta igjen nå til høsten hvis vi 
skal klare å kjempe om mer enn 
bronse, sier Isaksen.

– Men vi har fått en veldig 
god start og er veldig fornøyd 
med det, legger hun til.

Til EM
Nå venter EM-sluttspill for 
24-åringen, som opprinnelig er 
fra Drøbak.

– Det er veldig stort. Jeg gle-

der meg utrolig mye. Jeg har 
gledet meg helt siden januar, og 
det var en deilig følelse da utta-
ket kom. Du vet at du skal være 
med og vi kommer i gang. Da 
kjenner man at det begynner å 
nærme seg, sier Isaksen.

Og i gruppe med Island, 
Nederland og Tyskland forven-
ter Isaksen at Norge skal kunne 
ta seg videre til kvartfinalen.

– Jeg forventer at vi skal gå 
videre fra gruppespillet selvføl-
gelig. Jeg håper også at vi kan 
komme oss til en semifinale, slik 
at vi kan være med å kjempe om 
medaljene. Det er ikke så lang 
vei opp dit og det skal være mu-
lig, så det er det vi håper på, sier 
Isaksen.

Og Isaksen håper å få star-
te i når EM-sluttspillet sparkes 
igang.

– Nå har jeg spilt en del den-
ne sesongen her, så selvfølgelig 
er målet mitt å være i startelle-
veren. Jeg føler jeg er nærme, 
men samtidig er det hard kon-
kurranse. Jeg skal gjøre mitt be-
ste for at jeg skal være den som 
blir valgt ut, sier hun.

Startet i Drøbak
Som fotballspiller startet karri-
eren til Isaksen i Drøbak da fa-
ren til en venninne startet opp et 

jentelag.
– Faren til venninnen min 

hadde bestemt seg for å lage et 
jentelag i Drøbak, så jeg startet 
der sammen med alle vennin-
nene mine.

– Hadde det ikke vært jente-
lag, så hadde jeg vel ikke star-
tet.

Nå spiller hun altså for Kol-
botn, men legger ikke skjul på at 
en tur utenlands kunne friste.

– Man begynner å tenke litt 
på utlandet når man ser at det 
er andre spillere som begynner 
å dra ut. Ikke at jeg har bestemt 
meg for at jeg skal reise, men 
jeg tenker hele tiden litt på det, 
og det hadde vært gøy hvis det 
skjedde en gang.

For øyeblikket går hun på 
Norges Idrettshøyskole (NIH), 
og skulle etter planen vært fer-
dig, men hun har nå utsatt to 
fag.

– Jeg skulle vært ferdig med 
bachelor nå, men utsatte to fag, 
så da blir jeg ferdig til jul isteden-
for, sier Isaksen.

Og hva er favorittlaget ditt og 
favorittspilleren din?

– Jeg er Manchester United-
supporter, men jeg er ikke ihuga 
fan og følger ikke så godt med. 
Favorittspiller har jeg ikke.

Ingvild Isaksen
Posisjon: Midtbane
Født: 10/02/1989 (24)
Land: Norge
Draktnummer: 19
Klubb: Kolbotn

Kolbotns kaptein, Ingvild Isaksen (24), føler hun er nærme en startellever på det norske EM-landslaget.

– Målet er 
selvfølgelig 
startelleveren 

LILLESTRØM: Og i den første 
økten på Lillestrøm har vi trent 
delvis fysisk og delvis tekniske 
detaljer.

– Vi trener to ganger om da-
gen i rolige omgivelser, for å få 
en del ting på plass, sier Norges 
landslagssjef, Even Pellerud.

Så reiste laget til Frankrike 
for å spille oppkjøringskam. Det 
endte med 0-1-tap mot nettopp 
Frankrike.

– Frankrike er en toppnasjon 
i dag, så det var en veldig bra 
test for oss, sier Pellerud.

I tredje økt var det nye tre-
ningsøkter i Lillestrøm, før det 
den femte juli er siste oppkjø-

ringskamp mot Russland i Moss.
– Vi spiller mot Russland før 

vi reiser til Sverige den syvende 
juli, så da er vi klar for første 
gruppespillkamp mot Island den 
ellevte juli, sier Pellerud.

EM-troppen beskriver han på 
følgende måte:

– Jeg synes troppen består 
av en spennende blanding av 
unge spillere og veteraner. Det 
er bra intern konkurranse. Det er 
vennskapelig med røff fight om 
plassene. Vi har mye forskjellige 
egenskaper i laget. Alt fra leder-
skap til hodespill, dribleferdig-
heter, fart og mye spisskompe-

tanse, som gjør det utfordrende 
for oss trenere å sette sammen 
på riktig måte, sier han.

Norge møter både Neder-
land og Tyskland i gruppespillet, 
men først ut er Island.

– Alle åpningskamper i et 
mesterskap er jo nøkkelkamper. 
Det er veldig kjedelig å komme 
ut med et tap. Helst bør vi vinne, 
for jeg vet at både Nederland og 
Tyskland er er gode lag, så det 
er ingen tvil om at seier i første 
kampen er viktig, sier Pellerud.

Og i siste gruppespillkamp er 
oppgjøret mot Tyskland. Til den 
kampen er over halve stadion 
utsolgt.

– Det blir veldig morsomt å 
komme til Kalmar og den stadi-
on der er jo fantastisk. En skik-
kelig god ramme rundt alle kam-
pene og selvfølgelig håper vi på 
at vi har to seiere med oss før vi 
møter Tyskland, men hvis vi ikke 
har det blir målet vårt å slå Tysk-
land i siste kamper for å ta oss 
videre. Det er en overkommelig 
oppgave, men vi vet at Tyskland 
er gode, sier Pellerud.

Toppserien
Til slutt oppsummerer Pellerud 
vårsesongen i Toppserien, hvor 
Stabæk innehar tabelltoppen to 
poeng foran LSK.

– Både Stabæk og LSK har 
vært ganske stabile, også har 
det vært litt mer ustabilt bak 
dem. Tabellen ser jo ikke så 
veldig annerledes ut enn det vi 
kanskje hadde forventet. Noen 
småoverraskelser innimellom 
er det. Medkila som har gjort et 
bra comeback i Toppserien, noe 
som er veldig hyggelig. I tillegg 
ser det ut som Trondheims-Ørn 
kommer sterkere tilbake, også 
får vi se om Arna-Bjørnar og 
Kolbotn etter hvert kan kapre 
noen flere seire, sier han.

Pellerud 

Landslaget gjør seg klare til EM med treninger på Lillestrøm, før det bærer avgårde til Sverige og Kalmar 
den syvende juli.

om EM

I tillegg til EM-troppen (se neste side) har Pellerud en rekke hjemmeværende reserver:

Keepere:
Guro Pettersen - Stabæk

Forsvar:
Solfrid A Dahle - Trondheims-Ørn
Ida Jeanette Fjordbakk - Medkila
June Hammersland - Sandviken
Marit Sandvei - LSK Kvinner

Anja Sønstevold - Kolbotn
Caroline Walde - Arna-Bjørnar

Midtbane:
Oda Bolkan Fugelsnes - Trondheims-Ørn
Madeliene Giske - LSK Kvinner
Andrine Stolsmo Hegerberg - Turbine Potsdam
Inger Ane Hole - Trondheims-Ørn

Ingrid Moe Wold - LSK Kvinner

Angrep:
Ida Elise Enget - Stabæk
Hege Hansen - Arna-Bjørnar
Isabell Herlovsen - LSK Kvinner
Elisabeth Jeppesen - Medkila
Trine Lise Åvik - Amazon Grimstad

Bonusavtale A-kvinner:

Gull: 1,495 million kroner                           

Sølv: 1,035 million kroner                           

Bronse: 0,805 million kroner                

Kvartfinale: 0,345 million kroner (som vinner 
av gruppa)

Kvartfinale: 0,345 million kroner (ved 2./3. 
plass i gruppa)

9. - 12. plass: 0,230 million kroner
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Den offisielle EM-låten er 
laget av Eric Saade og 
heter Winning Ground. 
Hør sangen via youtube 
ved å scanne QR-koden 
over.

OSLO/SVERIGE: – Vi har store 
forventninger til mesterskapet. 
Vi vil gi svensk og europeisk 
fotball et push i utviklingen av 
kvinnefotballen. Vi har fått vel-
dig mye oppmerksomhet i forbe-
redelsen, sier turneringsdirektør 
Göran Havik.

Målet deres er å lage tidenes 
kvinne-EM.

– Vi vil lage et bra mester-
skapet. Målet er å lage det be-
ste kvinne-EM noensinne, sier 
Havik.

Det er også stor publikums-
interesse foran mesterskapet.

– Vi er glade for salget av bil-
letter så langt. Vi må relatere til 
tidligere mesterskap i kvinnefot-
ballen. Vanligvis behøver man 
ikke å kjøpe billetter på forhånd, 
og det er nå den siste måneden 
før mesterskapet, som er den 
beste salgsperioden, sier Havik.

To kamper utsolgt
To kamper er allerede utsolgt. 
Sverige – Danmark og Sverige 
– Italia. I tillegg har svenskenes 
kamp mot Finland solgt bra.

– Vi har visse kamper som 
selger bra, og andre som selger 
dårligere. Alle tilgjengelige bil-
letter er utsolgt til første match, 
men det kan hende det dukker 
opp noen ledige plasser etter 
hvert, sier Havik.

Han opplyser også om at 
kampen mellom Norge og Tysk-
land har solgt bra. Halve arena-
en i Kalmar er utsolgt. Det vil si 
over 5.000 solgte billetter.

Også TV-interessen er større 
en noen gang før.

– TV-interessen er større enn 
noensinne foran dette mester-

skapet. Vi har allerede på plass 
flere store internasjonale tv-ka-
naler, pluss at noen er fortsatt i 
forhandlinger, sier Havik

Winning Ground
I søknaden hadde svenskene 
konseptet og slagordet Winning 
Ground, som handler om utvik-
ling av kvinnefotballen.

– Vi har kommet langt de se-
neste årene, men det er fortsatt 
langt å gå, sier Havik.

Og han mener det er viktig 
at de ikke bare har fokusert i 
Sverige, men også i andre euro-
peiske land.

– Det er viktig som arrangør 
å ikke bare fokusere i vårt eget 
land, men også kunne bidra til 
utvikling i hele Europa. Det er 
fire år til neste gang EM arran-
geres, og det er viktig å opprett-
holde interessen mellom mes-
terskapene, sier Havik

– Det har vært viktig for oss 
at alle land skal kjenne på at det 
arrangeres EM. Det er viktig for 
oss å kunne bidra til det, men 
samtidig er det også viktig at 
andre land også bidrar og med-
virker til å få et bra mesterskap. 
Vi har blant annet utviklet et vel-
dig godt samarbeid med Norges 
Fotballforbund, legger han til.

EM skal hjelpe kvinnefotbal-
len videre
I oppkjøringen til mesterskapet 
har de promotert rundt i både 
Sverige og resten av Europa.

– Vi har blant annet hatt noe 
som kalles Winning Ground 
workshop hvor vi informerer om 
hvordan man kan øke interes-
sen, og vi jobber med et prosjekt 

Turneringsdirektør for kvinne-EM, Göran Havik, har store forhåpninger til sommerens mesterskap.

– Skal lage det beste kvinne-EM hittil

Besøk mesterskapets 
hjemmesider ved å 
scanne QR-koden over.

Les mer om billetter 
til mesterskapet ved å 
scanne QR-koden over.

hvor spillere møter lokalbefolk-
ning. Vi har tatt mange initiativer 
som det er mulig å bygge videre 
på, sier Havik.

Og ett EM på hjemmebane 
kan bli med på å bygge videre 
på kvinnefotballen.

– Vi får mye oppmerksomhet, 
som gjør at vi får muligheten til å 
snakke mer om damfotball. Et 
EM kan skape inspirasjon slik at 

flere kvinner blir ledere og flere 
jenter spiller fotball i lengre tid. 
Det er viktig for fremtiden, sier 
Havik.

EM-låten
Den offisielle EM-sangen er la-
get av Eric Saade og har sam-
me navn som slagordet til mes-
terskapet – Winning Ground.

– Samtidig som det skal være 

en poplåt, så har sangen en vel-
dig viktig symbolikk, sier Havik, 
som også forteller at sangen al-
lerede er blitt en hit i Sverige.

Symbolikken er at kvinnefot-
ballen er på rett vei. For i sangen 
synger Saade først om å være i 
gjørma for så å bygge seg oppo-
ver til å handle om at kvinnefot-
ballen stadig tar nye steg.

Foto: Pressefoto: www.svensk-
fotboll.se/damem2013

EM spilles i Sverige fra 10. til 28. juli.

Kampene spilles i Göteborg, Halmstad, Växjö, Kalmar, 
Norrkjöping, Linkjöping og Solna.

Norges kamper går på Kalmar Arena i Kalmar, mens 
finalen spilles på Friends Arena i Solna (Stockholm) den 
28. juli.

Norges kamper:
11. juli kl. 18.00: Norge - Island
14. juli kl. 18.00: Norge - Nederland
17. juli kl. 18.00: Tyskland - Norge

Kvartfinaler: 21./22. juli
Semifinaler: 24./25. juli
Finale: 28. juli

Disse tolv lagene deltar:
Gruppe A: Sverige, Italia, Danmark og Finland
Gruppe B: Tyskland, Norge, Nederland og Island
Gruppe C: Frankrike, England, Russland og Spania

De to beste lagene fra hver gruppe, samt de to beste tre-
erne går videre til kvartfinaler.

* NRK sender samtlige av Norges kamper

Norges EM-tropp:

Keepere:
Ingrid Hjelmseth  -  Stabæk
Nora Neset Gjøen  -  Kolbotn
Silje Vesterbekkmo  -  Røa

Forsvar:
Toril Hetland Akerhaugen  -  Stabæk
Nora Holstad Berge  -  Arna-Bjørnar
Marit Fiane Christensen  -  Amazon Grimstad
Kristine Wigdahl Hegland  -  Arna-Bjørnar
Marita Skammelsrud Lund  -  LSK Kvinner
Maren Mjelde  -  Turbine Potsdam
Ingrid Ryland  -  Arna-Bjørnar
Trine Rønning  -  Stabæk

Midtbane:
Cathrine Høegh Dekkerhus - Stabæk
Solveig Gulbrandsen  -  Vålerenga
Gry Tofte Ims - Klepp
Ingvild Isaksen  -  Kolbotn
Leni Larsen Kaurin  -  Stabæk
Lene Mykjåland - LSK Kvinner
Ingvild Stensland  -  Stabæk (Kaptein)

Angrep:
Emilie Bosshard Haavi - LSK Kvinner
Caroline Graham Hansen  -  Stabæk
Ada Stolsmo Hegerberg  -  Turbine Potsdam
Elise Thorsnes - Stabæk
Melissa Bjånesøy  -  Sandviken
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Norges EM-tropp Norges EM-tropp

Landslagssjef Even Pellerud Ingrid Hjelmseth
Posisjon: Keeper
Klubb: Stabæk
Landskamper/mål: 67/0

Marite Skammelsrud Lund
Posisjon: Forsvar
Klubb: LSK Kvinner
Landskamper/mål: 41/2

Maren Mjelde
Posisjon: Forsvar
Klubb: Turbine Potsdam
Landskamper/mål: 53/5

Trine Rønning
Posisjon: Forsvar
Klubb: Stabæk
Landskamper/mål: 130/20

Solveig Gulbrandsen
Posisjon: Midtbane
Klubb: Vålerenga
Landskamper/mål: 161/47

Marit Fiane Christensen
Posisjon: Forsvar
Klubb: Amazon Grimstad
Landskamper/mål: 80/10

Ingvild Stensland
Posisjon: Midtbane
Klubb: Stabæk
Landskamper/mål: 121/8

Toril Hetland Akerhaugen
Posisjon: Forsvar
Klubb: Stabæk
Landskamper/mål: 48/0

Elise Thorsnes
Posisjon: Angrep
Klubb: Stabæk
Landskamper/mål: 58/11

Caroline Graham Hansen
Posisjon: Midtbane
Klubb: Stabæk
Landskamper/mål: 14/2

Leni Larsen Kaurin
Posisjon: Midtbane
Klubb: Stabæk
Landskamper/mål: 94/5
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Norges EM-tropp Norges EM-tropp

Silje Vesterbekkmo
Posisjon: Keeper
Klubb: Røa
Landskamper/mål: 1/0

Melissa Bjånesøy
Posisjon: Angrep
Klubb: Sandviken
Landskamper/mål: 5/1

Gry Tofte Ims
Posisjon: Midtbane
Klubb: Klepp
Landskamper/mål: 29/3

Nora Holstad Berge
Posisjon: Forsvar
Klubb: Arna-Bjørnar
Landskamper/mål: 25/0

Kristine Wigdahl Hegland
Posisjon: Forsvar
Klubb: Arna-Bjørnar
Landskamper/mål: 18/1

Ingvild Stensland
Posisjon: Midtbane
Klubb: LSK Kvinner
Landskamper/mål: 52/9

Ingrid Ryland
Posisjon: Forsvar
Klubb: Arna-Bjørnar
Landskamper/mål: 16/0

Ingvild Isaksen
Posisjon: Midtbane
Klubb: Kolbotn
Landskamper/mål: 27/0

Emilie Bosshard Haavi
Posisjon: Angrep
Klubb: LSK Kvinner
Landskamper/mål: 19/5

Ada Stolsmo Hegerberg
Posisjon: Angrep
Klubb: Turbine Potsdam
Landskamper/mål: 8/3

Cathrine Høegh Dekkerhus
Posisjon: Midtbane
Klubb: Stabæk
Landskamper/mål: 3/0

Nora Neset Gjøen
Posisjon: Keeper
Klubb: Kolbotn
Landskamper/mål: 1/0

* Antall landskamper og mål før 
EM-oppkjøringen
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