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SIDENAVN

FØLG AKB NEWS PÅ NETT:

@__andy_ facebook.com/akbnews

@andreaskb89 Andreas Kristoffer Berge

http://www.akbnews.org/

Norsk EM-suksess i fjor gjorde Norges fotballjenter til kjæledegger over hele landet.

Man kunne kanskje håpet at den norske EM-suksessen skulle gagne klubbfotballen og tilskuersnittet på Toppseriekampene. Men 
dog ei.

Interessen er ikke blitt nevneverdig stor i den hjemlige ligaen. Ja, befolkningen vet hva som skjedde i fjor sommer, da Norge i peri-
oder spilte ut Tyskland, men til slutt tapte 0-1 i EM-finalen foran over 40.000 tilskuere på Friends Arena i Sverige.

Varte ikke
For en tid tilbake tok jeg opp spørsmålet om pressedekningen og interessen rundt norsk kvinnefotball ville fortsette også etter EM.

– Personlig tviler jeg dessverre litt på det, var det jeg skrev den gang. Og ja, det stemte relativt greit det.

Tilskuersnittet ble på det samme som før EM og dekningen av kvinnefotballen ble også relativt lik som før mesterskapet.

Ja, et Europamesterskap og Toppserien er to helt forskjellige ting, men at media ikke tar seg til bryet for å dekke klubbfotballen 
synes jeg er trist.

Nå skal jeg ikke skjære alle over én kam, for lokalmedia er flinke på å følge opp flere steder. På La Manga-oppholdet i mars var både 
Østlandets Blad og Avisa Nordland tilstede. Noe jeg synes er veldig positivt.

I tillegg skal det sies at media ser ut til å ha tatt grep etter jul. Flere medier har skrivd om kvinnefotball og på en treningskamp var  
flere av de store norske mediehusene tilstede. Det lover bra, så får vi se hvordan det utvikler seg videre i år.

Mer respektert
Når det gjelder interessen blant folk, så føler jeg at etter EM, så har norsk kvinnefotball fått en annen status. De blir nå respektert av 
befolkningen og kvinnefotballen blir nå sett på som en toppidrett blant de fleste.

Selvfølgelig har du fortsatt de som ikke anerkjenner kvinnefotballen, men de skal jeg ikke vie noe plass til her nå.

NRK
Ja, NRK har rettighetene til å vise Toppserien og de to siste rundene i fjor viste de samtlige kamper direkte på sine nettkanaler. Det 
er et stort pluss i boka og noe jeg personlig mener at burde gjøres på fast basis.

LEDER
PÅ RETT VEI

Men hva har de funnet på foran årets sesong?
Jo, de har funnet ut av i løpet av de ti første rundene skal de sende tre kamper 
direkte på TV. Det vil si tre av 60 kamper. I tillegg har de annonsert at de skal 
sette opp ytterligere fire kamper til høsten. Dermed vil det være totalt på syv 
av 132 kamper som skal gå på TV.

Ja, det er bra at de viser kamper fra Toppserien, men jeg synes det er så altfor 
lite. Minimum én kamp per runde synes jeg det burde vært.

Nå kan jeg ikke si noe om de eventuelt legger opp til streaming av kampene 
på nett, men det synes jeg absolutt de bør gjøre.

J19-EM
I år er det nye muligheter for både media og folk flest til å vise hva vi kan få 
til.

Vi skal nemlig ha J19-EM på hjemmebane. Et mesterskap Norge fort kan 
komme til finalen i.

Det blir spennende å se hva NFF har lært fra fjorårets EM, og hva de adop-
terer fra det mesterskapet.

Alle intervjuer og bilder er gjort av Andreas 
Kristoffer Berge med mindre annet er opplyst.

Andreas Kristoffer Berge
Så ta med deg familien på en Toppseriekamp, samt til 
sommerens J19-EM for å støtte norsk kvinnefotball.

http://www.akbnews.org/
https://twitter.com/__andy_
https://twitter.com/__andy_
https://www.facebook.com/akbnews
https://www.facebook.com/akbnews
http://instagram.com/andreaskb89
http://instagram.com/andreaskb89
http://www.linkedin.com/pub/andreas-kristoffer-berge/41/528/618
http://www.linkedin.com/pub/andreas-kristoffer-berge/41/528/618
http://www.akbnews.org/
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2013
SESONGEN 2013

2013

Stabæk mestere
Men vi starter hjemme i klubbfotballen.

Stabæk vant det som var å vinne for en kvinneklubb.

Først sikret de seriegullet med to runder igjen å spille.

For da LSK Kvinner tapte 0-1 hjemme mot Amazon Grimstad, 
samtidig som Stabæk vant 4-1 over Kolbotn, så ble seriegullet 
sikret for Bærumsklubben.

Tilbake på Ullevaal
Men det var ikke bare i serien Stabæk kunne juble.

For i cupen gikk de også til topps. Det for tredje året på rad.

Denne gang var det nyopprykkede Avaldsnes som sto på motsatt 
side av banen da NM-finalen var tilbake på Ullevaal stadion for 
første gang siden 2005.

Etter det har nemlig kvinnene spilt NM-finalen på Bislett, Tel-
enor Arena og Åråsen.

Selve finalen endte til slutt med 1-0-seier til Stabæk etter Melis-
sa Wiik sin scoring. Dermed kunne de juble for “The Double”.

Champions League
Men det var ikke bare i nasjonale turneringer lag fra Norge del-
tok.

LSK Kvinner skulle nemlig ut i Champions League. Der møtte 
de Malmö, og det ble ingen hyggelig affære for LSK.

Det ble nemlig to strake tap og 1-8 i målforskjell.

Først ble det 1-3-tap på Åråsen, før det ble et 0-5-tap på borte-
bane. Emilie Bosshard Haavi scoret LSKs eneste mål i Cham-
pions League.

I år er det derimot Stabæk som igjen skal få prøve seg i det gjeve 
selskap og det skal bli spennende å se hva de kan få til.

EM-sølv
Vi skal holde oss i Sverige og gå videre tilbake til EM-sølvet 
som Norge kapret i juli.

Et fantastisk mesterskap av både de norske fotballjentene og 
også fra arrangørens side.

Med rundt 40.000 tilskuere tilstede var det en enorm atmosfære 
på Friends Arena i Solna, like utenfor Stockholm.

Kampen endte dessverre med 1-0-seier til Tyskland, men op-
plevelsen av EM sett under ett var et stort pluss for kvinnefot-
ballen og for Norges del.

Det blir nå spennende å se hva Norge kan få til på arrangement-
siden når vi skal arrangere J19-EM til sommeren.

2013 ble et innholdsrikt år for norsk kvinnefotball med EM-sølvet fotball-
jentene tok i Sverige-EM som det største høydepunktet.
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TURBINE

Bronsefinale:
Neulengbach - Glasgow: 3-1

Finale:
Brøndby - Turbine: 0-5

Slik endte det:
1. Turbine Potsdam
2. Brøndby
3. Neulengbach
4. Glasgow City
5. Sparta Praha
6. MTK Hungaria
7. Honka Espoo
8. Young Boys Bern

Noen priser:
Turneringens beste spiller: Antonia Göransson (Turbine)
Beste keeper: Katrine Abel (Brøndby)
Toppscorer: Florijana Ismaili (Bern)

TURBINE TURBINE HALLENCUP 2014
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  SIMIC: – JEG ELSKER FOTBALLEN MER ENN FØR

Julia Simic (24) snakker om den tunge skadeperioden, 
klubbytte og Hallencup-seirene.

– Det var veldig morsomt. For meg var 
det første gang jeg spilte Hallencup på 
hjemmebane, så det var også en fin op-
plevelse, sier Simic.

Og Turbine gikk gjennom hele turn-
eringen uten så mye som å tape en eneste 
kamp.

– Jeg synes vi startet bra i turneringen. 
Vi scoret mye mål og det var enkelt å 
komme inn i det.

Fjorårsvinner, Brøndby, ble ikke over-
raskende Turbines hardeste motstander 
også i år. Men denne gangen var det Tur-
bine som skulle stikke av med seieren i 
turneringen etter en maktdemonstrasjon i 
finalen. 5-0 vant de til slutt over Brøndby.

– Det var mange gode lag. Spesielt 
Brøndby, som jeg synes det var tøffest 
å spille mot, men jeg synes vi klarte oss 
ganske bra.

Turbine vant også den årlige DFB Hall-
encup i januar. Det var Simics første tittel 
med Turbine.

– Der ble det litt annerledes. Vi slet med 

å komme inn i det, men vi klarte å avslutte 
bra, sier Simic.

– Ville prøve noe nytt
Hun kom til klubben først i sommer etter 
flere år i Bayern Munchen.

– Når kontrakten min med Bayern var 
over, ville de forlenge kontrakten, men et-
ter å ha vært der i ni år, så ville jeg prøve 
noe nytt. Turbine var veldig interessert 
og det var en ære for meg også at Bernd 
Schröder (hovedtrener) kom til meg og 
spurte om jeg ville komme hit.

– Avgjørelsen min var å endre noe i fot-
balllivet mitt og Turbine er også et veldig 
godt lag internasjonalt.

– Noe eget med fansen her
Og etter en sterk seier over Lyon i Cham-
pions League er Turbine fortsatt med i 
turneringen. Nå venter italienske Torres 
i kvartfinalen. Seieren mot Lyon rangeres 
høyt av Simic.

– Det var høydepunktet i mitt første 

halvår i Turbine, sier hun før hun skryter 
av fansen i byen.

– De er fantastiske. Vi snakket om det 
tidligere. Det er så mange folk som ser 
på oss. Både på kamper og til og med på 
treninger. For meg er det en stor ære, for 
i Munchen og i andre kvinnefotball-lag er 
det annerledes. Du kan ikke sammenligne 
det med hverandre engang. Det er noe 
eget i Potsdam med disse supporterne.

Korsbåndsproblemer
Men det har ikke alltid vært lett for den 
sjarmerende 24-åringen, som opprinnelig 
er fra Fürth, sør i Tyskland.

I 2011 ble hun tatt ut på landslagssam-
ling, men på den første landslagstrenin-
gen skulle det gå galt. Hun fikk en kors-
båndsskade i venstre kne og var ute fra 
fotballen i 6-7 måneder. Og ikke at det 
skulle være nok. 

Kun ti dager etter comebacket i Bunde-
sligaen skadet hun venstre kne igjen. Og 
nok en gang var det et avrevet korsbånd i 

Kallenavn: Sici
Posisjon: Midtbane
Draktnummer: 10

venstre kne (samme skade som tidligere) 
og hun måtte belage seg på et nytt halvår 
uten fotball.

Etter skadeperioden var hun tilbake for 
fullt denne sesongen, men mange fryktet 
det verste i månedskifte november/de-
sember. Da måtte hun nemlig gå av banen 
mot Cloppenburg med en kneskade, og 
man fryktet at korsbåndet hadde gått nok 
en gang.

Heldigvis var det kun en liten trykk 
denne gangen og hun var raskt tilbake 
igjen.

Hun forteller følelsesladet om den 
tunge tiden borte fra fotballbanen.

– Jeg var skadet i nesten to år med en 
korsbåndsskade. Det var en tung periode 
for meg. Jeg tror jeg spilte syv minutter 
over to år, så det var veldig tungt.

Og med en så lang skadeperiode var det 
viktig med støtte. Simic forteller videre 
om den tunge tiden.

– Det var en veldig hard tid, men både 
venner, familie, legene, fysioterapeutene 

og alle støttet meg. Jeg lærte mye om meg 
selv under skaden. Jeg lærte mye om kro-
ppen min og måtte jobbe mye med det 
mentale. Det var ikke lett og det tok lang 
tid, men nå er det veldig morsomt å ende-
lig kunne spille igjen.

– Jeg elsker å spille fotball nå, og jeg 
tror jeg elsker det mer nå enn før skaden, 
legger hun til.

Tilbake for fullt
Og nå er hun tilbake i spill for fullt og 
strålte til tider under helgens turnering i 
Potsdam. 24-åringen forteller at hun er 
best som assistdronning, men i helga fikk 
hun også med seg fire scoringer. Blant an-
net én scoring  i finalen.

– Det er alltid et høydepunkt å score, 
men jeg er mer den spilleren som gir 
målgivende pasninger. Men jeg liker å 
score veldig godt og, så kanskje jeg kan 
begynne å gjøre det oftere også, spøker 
den sjarmerende jenta.

Og i par med Ada Stolsmo Hegerberg 
var hun behjelpelig med flere målgivende 
pasninger til den norske jenta.

– Jeg liker de veldig godt (Maren Mjel-
de og Hegerberg). Også utenfor banen. 
Jeg synes vi spiller bra sammen og det 
blir bedre og bedre for hver kamp, avslut-
ter Simic.

– Jeg elsker å spille 
fotball nå, og jeg tror 
jeg elsker det mer nå 
enn før skaden.

FAKTA:

Født: 14.05.1989 i Fürth.
Hun har tysk mor og kroatisk far, 
samt en storebror

Stjernetegn: Tyren
Høyde: 162 cm
Nasjonalitet: Tysk

Signerte for Turbine: 17. april 2013
Kontraktslengde: Frem til 30. juni 
2015
Landslag: Spilt på U15, U17, U19, 
U20 og U23. Vært på samling med 
A-landslag, men ingen kamper 
grunnet skade.
Tidligere klubber: Bayern Munchen 
(2005-2013), SV 1873 Nürnberg 
Süd (Frem til 2005)

Meritter: 
Bayern Munchen: DFB cup-vinner 
2012, Bundesligacup-vinner 2011, 
2. plass i Bundesliga 2009
Turbine: DFB Hallenpokal-vinner 
2014, Internationaler Turbine Hall-
encup-vinner 2014
Tyskland: Europamester for U19 i 
2007, 3. plass U20-VM 2008

Twitter: @juliasimic
Facebook: https://www.facebook.
com/JuliaSimic
Hjemmeside: http://juliasimic.de/



- 13 -- 12 -

Turbine vant sin andre strake Hallencup i januar. Nå venter semifinale i 
Champions League og kamp om den tyske Bundesligatittelen.

– Det er alltid artig å vinne foran fansen, 
sier en blid Ada Stolsmo Hegerberg.

Det er den andre innendørsturneringen 
på kun to uker, som Turbine Potsdam har 
vunnet. For to uker siden vant de også 
DFB Hallenpokal over resten av de tyske 
Bundesligalagene.

– Der møtte vi andre Bundesligalag, så 
jeg føler kanskje at den er litt mer pres-
tisje, men selvfølgelig er det veldig kjekt 
å vinne på hjemmebane. Spesielt siden 
vi tapte finalen i fjor mot Brøndby. Også 
knuser vi de til så de grader i dag, sier 
Maren Mjelde.

– Altså. Vi knuste de ute på kunstgresset 
med 7-1 og også her inne nå, legger He-
gerberg til og viser til maktdemonstras-
jonen som sikret Turbine en 5-0-seier i 
finalen.

– Intimt og intenst
En innendørsturnering som dette er veldig 
annerledes enn en vanlig fotballkamp.

– Det blir mer intimt og intenst. Du 
hører publikum mye bedre og jeg som har 
spilt håndball før, får litt håndballstemn-
ing tilbake igjen, sier Mjelde og fortsetter;

– Det er enormt gøy å spille slike in-

nendørsturneringer. Vi skulle hatt mer av 
det i Norge.

Det var over 2 000 tilskuere i den full-
satte MBS Arena i Potsdam under turn-
eringen, og det er ikke uvant for de nor-
ske jentene at det er såpass mange folk på 
kamp.

– Ja, kvinnefotballen er veldig stor. 
Sånn som dette er det på hver eneste 
hjemmekamp, så det er en helt annen 
verden, sier Mjelde.

I den tyske Bundesligaen derimot ligger 
Turbine på andreplass med tre poeng opp 
til ledende Frankfurt.

– Vi har egentlig gjort en ganske bra 
sesong. Kanskje ikke spilt perfekt, men 
vi har fått med oss poengene, sier Mjelde.

9 000 buende franskmenn
I Champions League har det også gått bra 
for Turbine. Med seier over Lyon har Tur-
bine tatt seg til kvartfinalen.

Lyon hadde vunnet 1-0 i Potsdam, men 
så kom overraskelsen. De hadde ikke tapt 
på hjemmebane siden 2006, men så skulle 
Turbine altså på besøk. 1-2 sto det på re-
sultattavla til slutt, etter at Mjelde hadde 
fått avgjøre kampen med sin straffescor-

ing. 2-2 sammenlagt og Turbine gikk vi-
dere på bortemål.

– Det var kult det. Vi hadde ikke hatt 
straffe før i sesongen, men han (hov-
edtrener, Bernd Schröder) hadde sagt at 
det var jeg som skulle ta straffen om det 
ble straffe, sier Mjelde.

– Jeg tror nesten ikke folk i Norge vet 
hvor stor den bragden er. De hadde ikke 
tapt på hjemmebane siden 2006 og vi kom 
dit med en innstilling om å bare kjøre på. 
Også har vi hu her da (hinter til Mjelde), 
som er kald som bare det i hodet. Det var 
9 000 buende franskmenn altså, så det var 
ikke bare, bare, legger Hegerberg til.

Vendepunktet
For Hegerberg var Lyonkampen også en 
kamp som skulle bli vendepunktet med 
tanke på skadeproblemene.

– Jeg var jo ute i 4-5 måneder etter EM. 
Det var en ekstrem nedtur, men jeg fikk 
jobbet hardt. Det var hard trening, men nå 
har endelig kommet inn igjen i det, sier 
hun.

– Jeg ble klar til Lyon-kampen og etter 
det så har det egentlig bare gått bedre, så 
nå føler jeg meg bare bra, avslutter hun.

KJEMPER I TRE TURNERINGER

@SNKvinnefotball facebook.com/norskkvinnefotball

www.snkf.wordpress.com/

FØLG STØTT NORSK KVINNEFOTBALL PÅ NETT:

http://www.snkf.wordpress.com
https://twitter.com/SNKvinnefotball
https://twitter.com/SNKvinnefotball
https://www.facebook.com/norskkvinnefotball
https://www.facebook.com/akbnews
http://www.snkf.wordpress.com
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LA MANGA

Resultater:

Vålerenga - Avaldsnes: 2-2
Stabæk - Arna-Bjørnar: 2-0
LSK Kvinner - Kolbotn: 1-0
Arna-Bjørnar - Vålerenga: 0-1
Kolbotn - Stabæk: 0-2
Avaldsnes - LSK Kvinner: 2-0

Røa - Klepp: 1-1
Amazon Grimstad - Grand Bodø: 1-2
Trondheims-Ørn - Medkila: 1-2
Medkila - Klepp: 2-2
Fløya - Medkila: 1-4
Røa - Grand Bodø: 3-1
Amazon Grimstad - Trondheims-Ørn: 0-2

LA MANGA

LA MANGA 2014
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TIPSET SLIK ENDER TOPPSERIEN

1. Stabæk
2. LSK Kvinner
3. Avaldsnes
4. Arna-Bjørnar
5. Vålerenga
6. Kolbotn
7. Trondheims-Ørn
8. Røa
9. Medkila
10. Klepp
11. Grand Bodø
12. Amazon Grimstad

Foto: Støtt Norsk Kvinnefotball

FØLG AKB NEWS PÅ NETT:

@__andy_ facebook.com/akbnews

@andreaskb89 Andreas Kristoffer Berge

http://www.akbnews.org/*Tipset er Andreas Kristoffer Berge sitt personlige tips 

**For en grundigere annalyse av lagene kan du gå inn på 
På AKB News sine nettsider.

***Alle resultater og overganger på de neste sidene er oppdatert 
fra kvinnefotball.no (Tar forbehold om at noe kan mangle).

****Tar også forbehold om at det kan forekomme feil i enkelte 
spillerstaller. (De lagene som ikke har sendt inn laglister har jeg 
hentet fra FIKS eller lagenes hjemmesider). (Beklager i så fall 
enkelte feil på forhånd).

http://www.akbnews.org/
https://twitter.com/__andy_
https://twitter.com/__andy_
https://www.facebook.com/akbnews
https://www.facebook.com/akbnews
http://instagram.com/andreaskb89
http://instagram.com/andreaskb89
http://www.linkedin.com/pub/andreas-kristoffer-berge/41/528/618
http://www.linkedin.com/pub/andreas-kristoffer-berge/41/528/618
http://www.akbnews.org/
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LAGET AMAZON GRIMSTAD LAGET

Overganger:

Inn: 
Maiken Kleppe (Fossum)
Stina Kleppe (Fossum)
Kelsey Hood (Vancouver Whitecaps)
Andreea Laiu (Apollon Limassol)
Akherraze Saïda (Saint-Étienne)

Ut:
Marit Fiane Grødum (gravid)
Linn M. Thune (Klepp)
Anette Urdalen (ukjent)
Ellen Wiersholm (ukjent)

Treningskamper:

25.01: Urædd: 3-1
08.02: Klepp: 1-2
22.02: Sarpsborg: 3-1 
01.03: Avaldsnes: 1-2
08.03: Vålerenga: 2-0
15.03: Røa: 1-1
29.03: Grand Bodø: 1-2 (La Manga)
02.04 Trondheims-Ørn: 0-2 (La Manga)
11.04: Kolbotn: 1-0

Keepere:
Camilla Mørland Karlsen
Karoline Sævareid

Forsvar:
Cecilie Nødtvedt
Gro Ingvardsen
Kelsey Frances Hood
Mariken Kleppe
Saida Akherraze

Støtteapparat:
Gro Ingvardsen (Daglig leder) 
Vanja Stefanovic (Hovedtrener)
Jahn Robert Holmgren (Assistenttrener)
Randi Olsbu
Nils Erik Henriksen (Assisterende lagleder)

Midtbane:
Fride Tessem Mørkeset
Ida Konradsen
Kristine Meland
Lisbeth Fredli Rothschild
Shannon Smyth
Silje Blakstad
Stina Kleppe
Trine Miriam Songe Iversen

Angrep:
Andreea Laiu
Eline Glamsland
Sandra Preus
Trine Lise Åvik

Amazon Grimstad kom på kvalifiseringsplass og endte 
sesongen i fjor med å slå Sarpsborg 08 i kvalifisering-
skampen. I år vil de unngå å havne i samme posisjon.

– Vi har som mål å være stabile og ikke komme i den 
farlige situasjonen som i fjor. Vi vil bygge et stabilt lag 
som får gode resultater og kan komme på øvre halvdel, 
sier hovedtrener Vanja Stefanovic.

Og Amazons utfordring ligger at de har en relativt tynn 
tropp.

– Vår største utfordring er at vi har en liten stall med kun 
17 utespillere og to keepere. I tillegg har vi allerede fått tre 
skader foran den første seriekampen

I vinter har også Amazon jobbet hardt for å få til en litt ny 
spillerstil.

– Vi prøver å bygge opp en ny spillestil og et bra arbeid-
smiljø, som vi har jobbet hardt med i oppkjøringen. Det er 
fortsatt litt arbeid igjen der, men vi er på god vei. Spesielt 
i oppkjøringen har miljøet vært veldig bra.

– Vi har et godt forsvar og et godt samhold, legger hun til.

TRENERENS ORD
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PORTRETT

 SHANNON
 SMYTH

PORTRETT

Amerikansk-irske Shannon Smyht (26) valgte i sin tid norsk kvinnefotball 
for å ha nærhet til det irske landslaget.

For Smyth er født i amerikanske Milwaul-
kee, men siden faren hennes er fra Irland 
spiller hun på det irske landslaget.

– Ja, jeg har dobbelt statsborgerskap, så 
jeg har spilt for Irland de siste 4-5-årene 
nå, sier Smyth, som styrer mye av midtba-
nen til Amazon Grimstad..

Til Norge
Hun kom til norsk kvinnefotball tilbake i 
2010, da hun signerte for Donn. Året etter 

tok hun derimot turen videre til Amazon 
Grimstad. Nærhet til det irske landslaget 
var en av grunnene til overgangen fra 
USA.

– Jeg ville være nær landslaget. Jeg 
synes også Toppserien er en av de beste li-
gaene i verden. Tyskland, Sverige, Norge 
og Amerkia. De har de beste ligaene.

Og et stabilt miljø var også viktig for 
Smyth.

– Som fotballspiller vil du utvikle deg 

og du vil ha et stabilt miljø både på tren-
ing og rundt deg.

– Så Norge var et klart valg, legger hun 
til.

Shannon Smyth

Født: 22. juni 1987
Klubb: Amazon Grimstad
Posisjon: Midtbane
Draktnummer: 8

Tidligere klubber: Louisville Cardi-
nals, FC Indiana, Donn

Favorittlag: Amazon Grimstad
Favorittspiller: Kelsey Hood.

Beste fotballminne: 
– Da jeg scoret på frisparket som 
gjorde at vi slo Sarpsborg i kval-
ifiseringen i fjor og vi unngikk 
dermed nedrykk.

Betydd mest for deg:
– Familien

– Toppserien er en 
av de beste ligaene i 
verden.

College-fotball
Før Smyth kom til Norge hadde hun spilt 
for både Louisville Cardinals og FC Indi-
ana i USA. Hun forteller hvordan nivået 
i den amerikanskje college-fotballen var.

– Jeg må si at Divisjon 1 i Amerika har 
et veldig høyt nivå. Det er veldig seriøst, 
har mye ressurser og du føler deg som en 
profesjonell spiller.

Og hun fikk tatt med seg mye lærdom, 
som har hjulpet henne senere i karrieren.

– Jeg lærte veldig mye. Jeg ble introdu-
sert for videoanalyser, individuell trening, 
styrketrening, agilitytrening og det var 
veldig godt miljø, så det var absolutt gode 
forberedelser for å fortsette karrièren min.

Omorganisert
Og foran årets sesong har Vanja Stefano-
vic tatt over roret som hovedtrener etter at 
hun forlot Stabæk. Det har ført til omor-
ganisering av Grimstad-laget.

– Vi har omorganisert og skapt en ny 
kultur og filosofi i klubben foran året, sier 
Smyth.

– Vi har en ny trener, samt noen nye 
spillere, så det viktigste for oss er å være 

fokusert, legger hun til.
Og fokuset. Det ligger på deres eget lag 

og ikke motstanderen..
– Vi må fokusere på oss selv og ikke på 

motstanderne. Vi respekterer alle og for-
bereder oss for å kunne være best mulig 
i hver kamp.

Amazon Grimstad slet til tider på La 
Manga og tapte til slutt både mot nyop-
prykkede Grand Bodø og Trondheims/
Ørn.

– Vi hadde en veldig god oppkjøring før 
La Manga, men på La Manga hadde vi vår 
dårligste kamp. Det var veldig skuffende.
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Overganger:

Inn:
Erin Jennifer McNulty (Avaldsnes)
Tuva Hansen (Klepp)
Karoline Haugland (egen jr. stall)
Kine Tonning (Sandviken)
Fanndis Fridriksdottir (Kolbotn)
Ingrid Stenevik (Sandviken)
Maria Brochmann (Åsane)

Ut:
Kristine Hegland (Linköping)
Nora Holstad Berge (Bayern München) 
Astrid Grøttå Ree (Klepp)
Jaime Souza (ukjent)
Tina Dalsgård (Sandviken)

Treningskamper:

18.01: Sandviken 2-0 
25.01: Åsane 10-0 
01.03: Tyresø (Sverige): 2-2
21.03: Stabæk: 0-2 (La Manga) 
25.03: Vålerenga: 0-1 (La Manga) 

Keepere:
Aurora Watten Mikalsen
Erin Jennifer McNulty

Forsvar:
Ingrid Ryland
Caroline Walde
Ingrid Østervold Stenevik
Tuva Hansen

Støtteapparat:
Torstein Pedersen (Daglig leder) 
Morten Kalvenes (Hovedtrener)
Bjarne Hagen (Assistenttrener)
Tom Larssen (Keepertrener)

Midtbane:
Amalie Vevle Eikeland
Cecilie Redisch Kvamme
Gunnhildur Yrsa Jonsdottir
Ine Marie Thoresen Wedaa
Lisa Fjeldstad Naalsund
Karoline Heimvik Haugland
Maria Dybwad Brochmann

Asbjørn Mjelde (Lagleder)
Karsten Andersen (Assisterende lagleder)
Michael Jørgensen (Assisterende lagleder)
Margareta Endresen (Fysioterapeut)

Angrep:
Hege Hansen
Tina Charlotte Algrøy
Vilde Bøe Risa
Åsne Takle Eide
Fanndis Fridriksdottir
Kine Tonning

Arna-Bjørnar har tatt to strake bronsemedaljer i Toppse-
rien. Nå ønsker klubben å ta steget videre.

– For klubbens del, så handler det om å komme videre 
og neste steg for klubben er å bryte barrieren og vinne et 
mesterskap, sier Morten Kalvenes.

Men det er ikke snakk om at de må vinne noe i år, men det 
er noe de jobber med på sikt. 

– Vi må det ikke i år, men det er noe vi jobber for å oppnå. 
Målet er å vinne et mesterskap i Norge på et eller annet 
tidspunkt.

Arna-Bjørnar har Toppseriens yngste stall, men det faller 
helt naturlig for Kalvenes.

– For meg så har det på en måte blitt verdens mest naturlige 
ting. Det har blitt en Arna-Bjørnar-ting. Det rekrutteres 
mye ungt her.



- 25 -- 24 -

PORTRETT

 INGRID
 RYLAND

PORTRETT

– Jeg startet i barnehagen med guttene og 
begynte på et guttelag som femåring. Da 
følte jeg at jeg hadde ventet ganske lenge, 
sier Ryland, som ved siden av fotballen 
går master.

– Jeg tar master på NHH i markeds-
føring og strategi og ledelse, så det går 
stort sett i det utenom fotballen.

EM-sølv
Ryland var med i VM 2011 uten å få 
spilletid. I EM 2013 fikk hun spilletid, 
men ikke like mye som hun hadde håpet 
på forhånd.

– Det var to helt forskjellige opplevels-
er. I VM i 2011 var jeg ganske sikker på at 
jeg ikke kom til å få så veldig mye spillet-
id, mens før EM i fjor hadde jeg spilt gan-
ske mye i det halvåret før og følte at jeg 
var i en litt annen posisjon.

– Sånn personlig var det skuffende å 
ikke få mer spilletid i EM, legger hun til.

Men til tross for kun en start i EM, så 
fikk Ryland med seg sølvmedalje fra 
fjorårets mesterskap i Sverige.

– Ja, det var kjekt. EM var en veldig 
stor opplevelse til tross for lite spilletid.

De siste landslagssamlingene har ikke 
Ryland vært med på, men hun håper å 
kunne spille seg inn i landslagsvarmen 
igjen.

– Jeg må bare konsentrere meg om Ar-
na-Bjørnar og de kampene som kommer, 
så får landslaget komme i andre rekke. 
Selvfølgelig vil jeg inn igjen på landslaget 
og kjempe om en startposisjon der. Det er 
målet, men førsteprioritet er å prestere på 
klubb og for Arna-Bjørnar nå.

I 2008 tok Ryland også et annet sølv. 
Den gang med J19-landslaget.

– Det var en litt merkelig opplevelse 
egentlig. Vi spilte en semifinale mot Tys-
kland, der vi ikke fortjente å vinne i det 
hele tatt. Vi hadde marginene på vår side 
og gikk videre likevel. Det var veldig gøy 
å komme så langt, men det var ikke noe 
gøy å tape finalen.

Utenlandsspill
Ryland legger heller ikke skjul på at 
utenlandsspill hadde fristet om det skulle 
komme opp et tilbud.

– Ja, absolutt. Jeg kunne tenkt meg å 
prøve på profftilværelsen i hvert fall. Det 
å få spille fotball på heltid og få lov til å 
se hvor langt jeg kan komme. Det er jo en 
drøm. Selvfølgelig gjøre det man liker al-
ler best som jobb. Det er noe jeg absolutt 
kunne tenke meg å prøve en gang.

Kapteinsskifte
Foran årets sesong har Arna-Bjørnar 

skiftet kaptein. Ryland, som var kaptein 
tidligere, synes ikke det gjør noe at andre 
også får prøve seg i den rollen.

– For min del er det ikke noen betin-
gelse for at jeg skal være kaptein for å 
ta ansvar. Den rollen tar jeg ganske glatt 
uansett. Så det er greit at andre får en ut-
fordring og får kjenne litt på den rollen, så 
det går helt fint.

– Sikter oss inn på gullet
Arna-Bjørnar har tat to strake bronse-
medaljer i Toppserien. Nå ønsker Ryland 
og Arna-Bjørnar å kjempe enda høyere.

– Vi sikter oss på gullet i år og da må 
vi være skjerpet og konsentrert. Også må 
vi selvfølgelig ha troen på laget og klare 
å få ut potensiale i de kampene vi spiller. 
Vi har jo vist at vi kan slå Stabæk og LSK 
før, men det gjelder å stabilisere prestas-
jonene og ha troen på oss selv. Så det kan 
gå veien, og om ikke så har vi i hvert fall 
prøvd.

Hvem har betydd mest for deg gjennom 
karrièren?
– Jeg har alltid bodd langt borte fra der 
jeg har spilt på lag, så det har blitt mye 
buss og bil. Mamma og de er ikke så veld-
ig fotballinteressert, men de har alltid stilt 
veldig opp.

– Etter at jeg begynte å spille profes-
jonelt så kommer de alltid på kamp. Selv 
om de ikke har peiling på offside og sånne 
ting, så begynner det å komme seg det 
også. Det er nok mamma og pappa, og 
mormor og bestefar som har betydd veld-
ig mye for meg.

Hun trekker også frem Morten Kalvenes 
som en viktig person i forhold til fotbal-
lutviklingen hennes.

Ellers så har du jo selvfølgelig Morten 
(Kalvenes) i Arna-Bjørnar, som alltid har 
vært min trener der. Han har gitt meg tillitt 
og han stiller alltid opp når vi trenger han. 
Han er veldig flink til å utvikle spillere. 
Så han og Bjarne (Hagen) har betydd mye 
for min fotballsatsing.

Ingrid Ryland

Født: 29. mai 1989
Klubb: Arna-Bjørnar
Posisjon: Forsvar
Draktnummer: 18

Tidligere klubber: Austrheim, Åsane

Favorittlag: Manchester United og 
Barcelona
Favorittspiller: Jeg liker å se på god 
fotball, men Jordi Alba og Alves 
liker jeg godt.

Beste fotballminne: 
– Det må være når vi endelig klarte å 
ta bronsen i 2012. Det føltes ut som 
gull rett og slett. Den satt så langt 
inne og det var et ganske stort øyeb-
likk å bryte den barrieren.
– Ellers var det jo stort å være med 
på EM i sommer, men mitt gjennom-
brudd på yngre landslag var i EM 
i Chile 2008. Det var veldig gøy å 
være med på.

Deg selv som spiller: 
– Jeg er en offensiv back som liker å 
spille fotball og ta ansvar.

Målsetning for året: 
– Jeg har bestemt meg for å være 
en viktig brikke i Arna-Bjørnar i 
kampen om å ta gull. Også er det en 
stor målsetning om å etablere seg 
skikkelig på landslaget og komme 
inn i en startellever der.

Ingrid Ryland (24) var med på Norge EM-sølvlag i fjor, mens hun tok bronse 
med Arna-Bjørnar. I år sikter hun seg inn på Toppserie-gullet.
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Overganger:

Inn:
Ida Fjordbakk (Medkila)
Viviane Holzel Domingues (AD Sao Caentano)

Ut:
Erin Jennifer McNulty (Arna-Bjørnar)
Nathalie Jøsang Utvik (Røa)
Gudbjörg Gunnarsdottir (Turbine Potsdam)
Mia Jalkerud (Djurgården)

Treningskamper:

08.02: Sandviken: 4-3
15.02: Klepp: 1-2
01.03: Amazon Grimstad: 2-1 
15.03: Klepp: 2-3
22.03: Vålerenga: 2-2 (La Manga)
26.03: LSK Kvinner: 2-0 (La Manga)
14.04: Stabæk: 3-1

Keepere:
Viviane Holzel Domingues
Hildegunn Sævik

Forsvar:
Ida Jeanett Fjordbakk
Laila Himle
Andreia Andrade
Freja Hellenberg
Diane Caldwell

Støtteapparatet:
Arne Møller (Hovedtrener)
Maureen Mmadu (Assistenttrener)
Kjell Hasselquist (Keepertrener)
Karin Larsen (Lagleder)

Midtbane:
Katie Bethke
Thorunn Jonsdottir
Rosana dos Santos
Holmfridur Magnusdottir
Hannah Dahl

Angrep:
Debinha Oliveira
Cecilie Pedersen
Karina Sævik

Avaldsnes rykket opp foran fjorårssesongen og kom på en 
sterk fjerdeplass, samt at de kom til cupfinalen. I år håper 
de å ta steget videre mot medalje.

– Vi vil prøve å være med der oppe blant de tre. Om vi 
skulle klare å ta medalje, så hadde det vært fantastisk. Vi 
skal prøve, så får vi se om det er mulig, sier Arne Møller.

Troppen til Avaldsnes derimot. Den består av mange gode 
spillere, men den er samtidig svært tynn.

– Vi har en veldig liten spillergruppe, fordi vi har prøvd å 
lage en profesjonell hverdag for de som er her. Å få til det 
krever litt, så derfor har vi prøvd å holde på en liten, men 
god gruppe. Jeg tror det er riktig, men så får vi se hvordan 
vi eventuelt kan fylle på.
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Ida Jeanett Fjordbakk (22) tok i vinter turen fra Medkila til Avaldsnes. Det 
for å kjenne på profflivet.

Ida Fjordbakk
Født: 14. mai 1991
Klubb: Avaldsnes
Posisjon: Forsvar
Draktnummer: 19

Tidligere klubber: Landsås, Medkila

Favorittlag: Barcelona
Favorittspiller: Vincent Kompany

Beste fotballminne: 
– Da vi rykket opp med Medkila i 
2010.

Deg selv som spiller: 
– Jeg er en spiller med god spiller-
forståelse

Målsetninger for året:
– Å utvikle meg som fotballspiller, 
samt etablere meg på U23.

– Jeg startet med fotball når jeg var seks 
år. Da begynte jeg på et guttelag og spilte 
med de til jeg var 16 år, sier Fjordbakk, 
som var eneste jente på laget de fire siste 
årene.

– Jeg ble tatt veldig godt imot av de og 

var den eneste jenta de siste fire årene.

– Ingen lett avgjørelse
I vinter forlot Fjordbakk Medkila til for-
del for Avaldsnes. Det var ingen lett avg-
jørelse for forsvarsspilleren.

– Det var ingen lett avgjørelse, men jeg 
har jo ambisjoner om å nå så langt jeg kan 
og bli en bedre fotballspiller, sier Fjord-
bakk, som ville prøve noe nytt etter syv 
år i Medkila.

– Så da tenkte jeg at etter syv år i Med-

kila har jeg fått utviklet meg bra der, men 
jeg ville ta et steg videre.

I Avaldsnes. Der får hun spille fotball 
på heltid, og hun får muligheten til å 
kjenne på profflivet.

– Der får jeg muligheten til å være pro-
fesjonell fotballspiller og jeg får spille 
spille med noen av de beste fotballspill-
erne i både Norge og Europa. Der får jeg 
god matching på alle treninger i tillegg til 
å spille fotball på heltid.

Jordnære og omgjengelige
Etter overgangen i vinter har Fjordbakk 
blitt takk godt imot i sin nye klubb.

– Det har vært veldig lett å komme inn i 
laget. De har vært veldig mottakelige. Jeg 
bor jo i et hus med fem andre spillere, så 
man kommer godt overens med alle.

Og med flere store stjerner i en og 
samme klubb kan fort bli diva-oppførsel, 
men det ble avkreftet da Fjordbakk kom 
til klubben.

– Jeg hadde jo mine tanker om å komme 
til et profesjonelt lag hvor det er mange 
store personligheter før jeg kom dit, men 
det er ikke sånn typiske stjerner. Alle er 
jordnære og omgjengelige. Det er lett å 

komme overens med de.

Et år om gangen
Hva fremtiden bringer etter at ettårskon-
trakten med Avaldsne er ferdig er fortsatt 
usikker.

– Nå får jeg jo smakt litt på hvordan 
profftilværelsen er, så om jeg føler at jeg 
kan ta det steget ut i Europa, så kan jo det 
friste.

–Men akkurat nå tar jeg et år om gan-
gen.

Hvem har betydd mest for deg gjennom 
karrièren?
– Mamma har vært en veldig stor 
støttespiller. Hun har kjørt meg til tre-
ninger. Hun støtter meg uansett hva og er 
min største støttespiller.

– Alle er jordnære og 
omgjengelige. Det er 
lett å komme overens 
med de.
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Treningskamper:

26.01: Bodø/Glimt G14: 4-1
02.02: Grand Bodø G19: 0-4
14.02: Stabæk 2-2
16.02: LSK Kvinner: 0-2
02.03: Grand Bodø G19: 2-2
09.03: Team Helgeland: 9-0
16.03: Medkila: 1-0
22.03: Sunnanå: 2-2
29.03: Amazon Grimstad: 2-1 (La Manga)
02.04: Røa: 1-3 (La Manga)
14.04: Kolbotn: 3-4

Overganger:

Inn:
Kristin Sjøvold (Trondheims-Ørn)
Ann Mari Dovland (Klepp)
Shannon Woeller (Rutgers University)
Maren Snekvik (Trondheims-Ørn)

Ut:
Trine Skjelstad Jensen (Røa)
Sofie Skjelstad Jensen (Røa)
Sandra Hegdahl (Medkila)
Ann-Iren Mørkved (Trondheims-Ørn)

Foto: Stain Høgland / Avisa Nordland

Keepere:
Jeanine Hansen
Ingvild Villa
Marja Sofie Holmestrand Hætta

Forsvar:
Elisabeth Baade Aasli
Eva Randi Simonsen
Madeleine Johnsen Holmvik
Maren Volden Snekvik
Shannon Elizabeth Woeller
Simone Celine Hansen
Stine Bøhler

Støtteapparatet:
Trond Schjølberg (Hovedtrener)
Espen Lian (Fysisk trener)
Bård Abrahamsen (Keepertrener)
Tom Kåre Staurvik (Toppspillerutvikler)

Midtbane:
Elise Victoria Tørdal
Kristin Sjøvold
Line Dverseth Danielsen
Mari Dekkerhus
Monika Hunstad
Tine Erichsen Engan
Tonje Pedersen

Angrep:
Ann Mari Dovland
Anne Marthe Birkeland
Cecilie Falch
Ingeborg Anette Nordheim
Trine Tidemann

Anette Sandaker Nybø. (Spillerutvikler)
Marit Heitmann Falch (Matforvalter)
Cecilie Bendiksen (Lege)

Nyopprykkede Grand Bodø vant i fjor 1. divisjon solid. I 
år venter nye og tøffe oppgaver for nordlendingene. Målet 
deres for året. Det er å unngå nedrykk.

– Målet vårt er å utvikle både laget vårt og enkeltspillere. 
I tillegg satser vi på å komme blant de ti beste, sier Trond 
Schjølberg.

Og Grand Bodøs trener, tror stallen skal være gode nok til 
å prestere i forhold til målsetningene. I tillegg nevner han 
at uttelling på sjansene er viktig.

– Vi har en proff stall og laget er godt i forhold til målset-
ningene våre

– Vi må også passe på å unngå tabbemål, i tillegg til at vi 
må score på sjansene våre.
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– Det var en kompis i gata som spurte om 
vi skulle spille, så har jeg bare spilt med 
gutter fra jeg var liten, sier Dovland om 
hvordan hun startet med fotballen.

– Etterhvert begynte jeg på jentefotball 
og når jeg var 16 gikk jeg til Amazon 
Grimstad, legger hun til.

Der var hun til hun ble 19 år. Da gikk 
turen videre til Kolbotn.

– Jeg tenkte jeg ville satse mer og prøve 
å utvikle meg som spiller, så da tok jeg 
turen til Kolbotn og ble der i tre år.

Tilbud fra Sverige
Etter tre år i Kolbotn fikk hun da et tilbud 
fra Piteå i den svenske ligaen. Det var noe 

hun fort takket ja til.
– Det var en av de beste ligaene i verden, 

så jeg hadde veldig lyst til å teste ut det.
– Det var veldig gøy å få spille mot 

verdens beste spillere og få testet seg litt 
mer på et høyere nivå, legger hun til.

Og Dovland setter stor pris på at hun 
har fått muligheten til å prøve seg uten-
lands.

– Det var kjempegøy og jeg fikk jo være 
100 prosent fotballspiller, så da kunne jeg 
trene mye mer fotball enn her hjemme. 

Jeg kunne ha fullt fokus på fotballen og 
det er ikke mange som får den mulighet-
en.

Militæret
Men fotballen var og er ikke alt som står 
i hodet på Dovland. Utdanningen er også 
en viktig brikke i livet hennes.

– Etter tiden i Sverige gikk jeg inn i 
militæret i Madlaleieren i Stavanger. Da 
begynte jeg også å spille for Klepp.

Og i Madlaleieren. Der satt hun sine 
spor.

– Ja, jeg satt ny rekord på 3000 meter 
for jenter.

Men nå er hun altså på plass i nyop-
prykkede Grand Bodø. Det etter at hun 
fortsatte militærkarrieren i Bodø.

Og selv med to så store oppgaver, går 
kombinasjonen med millitæret og fotbal-
len veldig bra.

– Det går veldig bra nå. De er veldig 
flinke til å legge til rette for meg og jeg 
har en veldig fin tjeneste (brannvernas-
sistent), så jeg trives veldig godt. Jeg får 
gjort de to tingene jeg elsker mest og jeg 
setter veldig pris på det.

– Stor utfordring
Dovland har nå altså tatt turen til Grand 
Bodø. Et lag som rykket opp fra 1. divis-
jon i fjor.

– Det blir en stor utfordring. De fleste 

har jo ikke spilt på et så høyt nivå før, så 
det blir jo kjempespennende. Det er veld-
ig mange unge talenter og gode spillere. 
Jeg ser at de har spilt veldig mye sammen 
før, for de spiller hverandre gode. 

– Det er kjempegøy å være med et sånt 
lag, legger hun til.

Og hva veien videre bringer for Dov-
lands fotballiv. Det tar hun som det kom-
mer.

– Jeg tar det litt som det kommer. Jeg 
har lyst til å bli brannkonstabel og satser 
mest på det, men så får jeg håpe jeg kan 
drive på med fotballen, for det er kjem-
pegøy og jeg trives så godt, sier Dovland, 
som har vært innom yngre landslag.

Hun legger heller ikke skjul på at hun 
har som et mål om å kunne komme seg 
inn på landslaget i fremtiden.

– Det har vært gøy å få prøvd seg litt, 
men det er veldig mange gode spillere da. 
Men det er jo alltids et mål å komme på 
landslaget igjen.

Hvem har betydd mest for deg gjennom 
karrièren?
– Familien min som alltid støtter meg og 
har vært der for meg. De er alltid der hvis 
jeg trenger de og de kom jo til og med 
kjørende til Sverige for å se meg spille 
kamper. Jeg setter veldig pris på de. I 
tillegg er det jo gode medspillere og gode 
venner.

– Det var veldig 
gøy å få spille mot 
verdens beste spill-
ere.

Ann Mari Dovland
Født: 4. august 1990
Klubb: Grand Bodø
Posisjon: Midtbane
Draktnummer: 23

Tidligere klubber: Froland, Amazon 
Grimstad, Kolbotn, Piteå, Klepp

Favorittlag: Arsenal
Favorittspiller: Mezut Özil

Beste fotballminne: 
– Norway Cup-seier og tre bronser 
med Kolbotn.

Deg selv som spiller: 
– Jeg er en rask og utholdende spiller

Ann Mari Dovland (23) flyttet til Bodø for å kombinere militærutdannelse 
med fotball. Nå skal hun hjelpe nyopprykkede Grand Bodø til å holde plas-
sen.
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LAGET KLEPP LAGET

TRENERENS ORD

Overganger:

Inn:
Linn M. Thune (Amazon)
Astrid Grøttå Ree (Arna-Bjørnar)
Silje Thorsen (comeback)

Ut:
Tuva Hansen (Arna-Bjørnar)
Ann Mari Dovland (Grand Bodø)
Elisabeth Fossmark (lagt opp)
Petra Valmea (lagt opp)
Anna Kaisa Rantanen (lagt opp)

Treningskamper:

18.01: Klepp G15: 5-4
22.01: Sandnes Ulf G14: 2-0
08.02: Amazon Grimstad: 2-1 
15.02: Avaldsnes: 2-1 
15.03: Avaldsnes: 3-2 
28.03: Røa: 1-1 (La Manga) 
01.04: Medkila: 2-2 (La Manga)

Keepere:
Justine Joan Bernier
Oda Maria Hove Bogstad

Forsvar:
Anette Tengesdal
Astrid Grøttå Ree
Ida Lillehammer
Lena Soleng Hansen
Linn Merethe Thune
Marie Bakke
Tonje Danielsen

Midtbane:
Gry Tofte Ims
Karoline Surdal
Kristin Jondal Risnes
Maren Knudsen
Silje Thorsen

Angrep:
Emilie Lomeland
Kristin Aarrestad Nesse
Line Krogedal Smørsgård
Mari Botne
Sunniva Skeie Wiencke
Therese Sessy Åsland

Støtteapparatet:
Thomas Langholm Engen (Daglig leder)
Jon Pall Palmason (Hovedtrener)
Roger Borthen (Assistenttrener)

Geir Håkon Valland (Keepertrener)
Tor Åge Sylta Risnes (Materialforvalter)

Klepp har foran året flere målsetninger. Det både som lag og som 
individuelle spillere.

– Vi har mange målsetninger for året. Både lagmessig og individu-
elt, sier Jon Pall Palmason.

– Men vår hovedmålsetning er å gjøre det bedre enn i fjor. Vi  har 
mål om å score mer, slippe inn mindre mål og ta flere poeng enn vi 
gjorde i fjor. Vi ønsker å gi alle lag en god kamp og være konkur-
ransedyktige i hver kamp.

Han trekker frem det at de har mange lokale spillere som en viktig 
ting i klubben.

– Vi har mange spillere fra lokalområdet. Klepp er en klubb som gir 
unge spillere en mulighet til å spille i deres lokalområde, så hjertet 
til spillerne banker for klubben.
De to spillerne som ikke er fra lokalområdet er veldig gode   karak-
terer, så de er perfekte for laget.

– Jeg tror også vi har en god miks av unge og erfarne spillere, legger 
han til.
.
Som de fleste andre lag er det ting Klepp kan bli bedre på, og det er 
noe laget jobber med hele veien.
– Ordet svakhet er et ord jeg ikke liker, men som alle andre lag har 
vi alltid ting som vi kan gjøre bedre, og det jobber vi med hver dag.

Og Klepp. De tar en kamp om gangen.

– Vår største utfordring denne sesongen er å vinne den første kamp-
en. Vi tenker kun på neste kamp og det er en utfordring.
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 JOAN
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– Det første året har vært bra. En fantastisk 
gruppe jenter. De er veldig innbydende og 
veldig gode jenter å spille med. Nivået 
på fotballen er bra og konkurransedyktig. 
Både på og utenfor banen er det en gjeng 
med innbydende jenter, så det var lett å slå 
seg til ro, sier Bernier.

Amerikansk og canadisk fotball
Men før Bernier, som er fra Canada, kom 
til Norge og Klepp, spilte hun fotball både 
i USA og Canada. Derfra tar hun med seg 
mye lærdom.

– Jeg tror definitivt det mest innfly-
telsesrike i fotballkarrièren er gjennom 
universitetsfotballen. Jeg var så nærme 
man kan komme et profesjonelt nivå på 
den tiden. Måten jeg lærte å legge opp 

tiden med skole, fotball, og hvordan jeg 
kunne trene hundre prosent, samtidig som 
jeg kunne dra på skolen dagen etter. Du 
lærer så mye både på og utenfor banen. 
Du kan ikke sette noen pris på den erfa-
ringen. Den er uvurderlig.

Hockeyinteressert
Bernier har ikke bare spilt fotball. Hun 
har også spilt både basketball og ishock-
ey. I Stavanger har du blant annet årets 
Norgesmestre. De har hun vært å sett et 
par ganger.

– Når du er canadisk, så lærer du å stå 
på skøyter så fort du kan gå, så all hockey 
jeg kan få se er bra hockey for meg. Jeg 
har vært på et par kamper i Stavanger ja.

Men det var altså fotballen som til slutt 

vant og hun har elsket det siden hun start-
et.

– Der jeg er fra så kunne vi delta i 
mange forskjellige idretter, så jeg måtte 
ikke velge en spesifikk idrett som ung. 
Jeg er fra en by som har et stort fotballag, 
som det var lett å bli involvert i. Jeg har 
elsket det siden jeg var ung og min eldre 
søster spilte fotball også, så det var lett å 
følge i hennes fotspor.

– Ga meg ny motivasjon
Bernier har også vært innom det ca-
nadiske A-landslaget. Foran OL i London 
2012 ble hun nemlig tatt ut, men grunnet 
en skade fikk hun aldri reist til London.

– Dessverre fikk jeg en skade i lår-
muskelen og fysioterapeuten min var i 

Vancouver, så jeg var hjemmeværende 
reserve for OL-laget. Jeg var den eneste 
som ikke fikk reise og som fotballspiller 
er det alltid en drøm å kunne delta i et OL, 
så det var veldig skuffende.

– Men samtidig ga det meg motivasjon 
til å bli frisk igjen og bli bedre. Heldigvis 
er jeg fortsatt ung til keeper å være, så det 
er alltids et neste OL.

Som sagt ga det en ny motivasjon å ikke 
få reise til London. Bernier selv følte hun 
ikke kunne legge hanskene på hylla. Hun 
ville noe mer. Dermed ble det videre til 

norsk fotball etter at hun var ferdig med 
studiene sine i Alabama.

– Når jeg ble uteksaminert fra Alabama 
var det ingen mulighet for å spille pro-
fesjonell fotball i Amerika og jeg visste 
at jeg ikke var klar for å legge hanskene 
på hylla. Samtidig var jeg utrolig skuffet 
over å ikke bli med i OL, så jeg følte at 
jeg fortsatt hadde mer inne og jeg kunne 
ikke være fornøyd med meg selv om jeg 
ga opp.

Hvem har betydd mest for deg gjennom 
karrièren?
– Familien min absolutt. De har støttet 
meg i alle avgjørelser jeg har tatt. Å dra 
hjemmefra i en ung alder til Alabama og 
komme til Norge, så langt unna hjemme 
har vært tøft, men de har vært så støttende 
over årene. De har pushet meg og så po-
tensiale i meg, mens jeg ikke gjorde det. 
De har alltid vært der for meg.

Justine Bernier (25) kom fra Canada til Norge og Klepp foran fjorårssesongen. 
Hun trives godt i sin nye klubb.

Justine Bernier

Født: 20. mars 1989
Klubb: Klepp
Posisjon: Forsvar
Draktnummer: 1

Tidligere klubber: University of Ala-
bama, Vancouver Whitecaps

Favorittlag: Barcelona
Favorittspiller: Lionel Messi

Beste fotballminne: 
– Det er så mange. For meg er det 
menneskene jeg har møtt som jeg tar 
med meg videre.

– Det er haugevis med minner fra ba-
nen, men de minnene jeg setter mest 
pris på er vennskapene jeg har fått 
utenfor banen, fordi vi går igjennom 
så mye sammen. Det er et samhold 
du tar med det resten av livet.

Heldigvis er jeg fort-
satt ung til keeper å 
være, så det er alltids 
et neste OL.
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LAGET KOLBOTN LAGET

TRENERENS ORD

Overganger:

Inn:
Jenny Norem (egen jr. stall)
Fride Bakken (egen jr. stall)
Furtuna Velaj (PK-35 Vantaa)
Siiri Välimaa (NiceFutis)
Sheila van den Bulk (Sandviken)
Charlotte Jakobsen (Fløya)
Maja Maria Staubo Nordahl (Grei)
Rachael Louise Axon (Acadêmica Vitória) 
Maren Kristine Andersen (Fart)

Ut:
Kirvil Schau Odden (Røa)
Daniela Schwarz (Vålerenga)
Nora Byom Nilssen (Røa)
Camilla Christensen (Vålerenga)
Ingvild Isaksen (Stabæk)
Siri Ervik (Stabæk)
Nicoline Viker (Ukjent)
Fanndis Fridriksdottir (Arna Bjørnar)
Else Vassbø (lagt opp)

Treningskamper:

25.01: Grei: 1-1
08.02: Røa: 1-2
22.02: Vålerenga 2-3
01.03: ØHIL: 2-3
15.03: Lyn: 9-2
22.03: LSK Kvinner: 0-1 (La Manga)
26.03: Stabæk: 0-2 (La Manga)
05.04: Sarpsborg 08: 7-0
11.04: Amazon Grimstad: 0-1
14.04: Grand Bodø: 4-3

Keepere:
Siiri Valimaa
Charlotte Jakobsen

Forsvar:
Ina Gausdal
Inga Bakken
Maja Maria S. Nordahl
Maren Kristine Andersen
Eirin Bjerkreim Kleppa
Andrine Tomter
Cecilie Liane

Midtbane:
Michelle Søderstrøm
Julie Voktor Pedersen
Jenny Norem
Ellen Wang
Rachael Axon
Anja Sønstevold
Sheila van den Bulk

Angrep:
Camilla Ose
Synne Sofie Kindle Jensen
Fride Bakken
Fortuna Velaj

Støtteapparatet:
Hege Jørgensen (Sportslig leder)
David Brocken (Hovedtrener)
Alfonso Pepe (Assistenttrener)
Robert White (Keepertrener)

Kolbotn endte på 6. plass i fjor. Nå satser klubben på at 
årets sesong skal bli enda bedre.

– Målsetningene våre er å bli bedre enn forrige sesong, sier 
David Brocken.
.
Foran årets sesong har det vært mye utskiftninger i Kol-
botn. Ni spillere ut og ni spillere inn. Den største utfordrin-
gen til Kolbotn er den unge stallen de har.

– Vår største utfordring er at vi har et veldig ungt lag. Å 
spille en hel sesong på dette nivået med så unge spillere 
kan bli en utfordring.

Samtidig trekker Brocken frem miksen med eldre og unge 
spillere som en styrke.

– I år har vi samtidig en bedre miks med unge og eldre 
spillere.
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Andrine Tomter

Født: 5. februar 1995
Klubb: Kolbotn
Posisjon: Forsvar
Draktnummer: 6

Tidligere klubber: Drøbak/Frogn

Favorittlag: Liverpool
Favorittspiller: Ingen

Beste fotballminne: 
– Både bronsen og nordisk mester 
m ed J16. Men kanskje spesielt vi 
spilte mot Tyskland og jeg scoret på 
frispark når vi vant 1-0 i det nordiske 
mesterskapet. Det var stort!

Deg selv som spiller: 
– Jeg er en rask back, som klarer å 
lese spillet bra. Jeg har en venstrefot 
som jeg tror er en fordel i tillegg til 
at jeg har et greit høyreben.

Målsetning for året: 
– Prøve å spille meg fast inn på 
A-landslaget. I tillegg gleder jeg meg 
til J19-EM.

– Jeg startet med fotball i andreklassen 
på barneskolen. Da startet vi med 5-er fot-
ball, tror jeg. Jeg synes det var gøy fordi 
hele vennegjengen drev med det.

– Så spilte jeg i Drøbak frem til jeg var 
14 før jeg gikk til Kolbotn, legger hun til.

– Fotball er gøy
Og det var først da hun var 14 at hun så 
at hun hadde potensiale som fotballspiller.

– Da skjønte jeg at jeg kunne bli god og 
det var flere som så det også, sier Tomter 
som selv alltid har spilt fotball fordi det 
er moro.

– Men hovedgrunnen til at jeg spiller 

fotball er fordi jeg synes det er gøy, men 
jeg har egentlig aldri tenkt at jeg skulle bli 
god. Jeg har alltid spilt fotball for å være 
med venner og for det sosiale, legger hun 
til.

Selv om fotball er morsomt, så blir det 
liten tid til annet for Tomter, som går siste 

året på Wang Toppidrett i Oslo.
– Når jeg kommer hjem fra skolen blir 

det å hvile og restituere meg best mulig 
før neste dag.

Bronse
Tilbake i 2011 fikk Tomter med seg 
bronsemedalje i Toppserien etter at Kol-
botn kapret tredjeplassen. Det kun to po-
eng foran Arna-Bjørnar.

– Det var veldig gøy. Jeg spilte jo ikke 
så mye det året der, men det var allikevel 
morsomt å være en del av det, sier Tomter 
som håper på en ny medalje snart.

– Så håper vi det skjer igjen snart da, 

sier Tomter som de to seneste årene har 
endt på henholdsvis femte- og sjetteplass 
med Kolbotn.

Nordisk mester
Det var ikke bare bronsemedaljen som 
satt igjen som et godt minne fra 2011-ses-
ongen. Tomter ble nemlig også nordisk 
mester med J16-landslaget det året. Det 
etter straffekonkurranse mot Danmark.

– Det var veldig morsomt, sier Tomter 
som selv bommet i straffekonkurransen.

– Ja, jeg tok straffe og bommet, men vi 
vant allikevel. I tillegg scoret jeg på fris-
park i ordinær tid, så det var en litt blanda 
kamp, men veldig morsomt til slutt da.

Talentprosjektet 3F
Men for å hoppe frem til 2013, så var 
Tomter i fjor én av 21 jenter født mellom 
1994 og-98, som var med i Norges fot-
ballforbunds talentprosjekt 3F. 3F står da 
for  fotballferdigheten, fart og fysikk.

– Jeg synes det er et veldig bra prosjekt. 
Vi i Norge trenger litt mer fysikk å spille 
på, så det er et veldig bra opplegg som er 
blitt satt igang. Veldig fornøyd med det.

Landslagsdebut
Og prosjektet 3F kan se ut til å ha vært bra 
for Tomter. Nå er hun nemlig også inne i 
landslagsvarmen hos Even Pellerud.

– Det er utrolig morsomt å bli tatt ut. 
Det er veldig motiverende og inspirerende 

for at jeg skal jobbe videre med fotballen.
Og debuten på A-landslaget. Den kom 

så sent som i januar i år. Da i 2-1-seieren 
over Spania i La Manga.

– Jeg kom inn mot slutten, så det var 
litt nervepirrende, men samtidig veldig 
morsomt.

– Det var veldig morsomt å være med 
på å snu kampen, legger Tomter til.

J19-EM
Selv om Tomter nå er på A-landslaget, så 
er hun fortsatt kun 19 år og skal i år delta 
i J19-EM for siste gang. Det på hjemme-
bane.

– Jeg gleder meg veldig til J19-EM i 
sommer.

Og hun håper på godt oppmøte på 
EM-kampene i juli.

– Jeg håper det blir litt oppmerksomhet 
rundt det med bra opplegg rundt kamp-
ene. I tillegg håper jeg mange kommer for 
å se på oss.

Hvem har betydd mest for deg så langt i 
karrieren?
– Mamma og pappa har alltid støttet meg. 
Spesielt pappa som har gitt meg en del 
kritikk, som har gjort at jeg alltid har hatt 
noe å jobbe med. Hvis jeg synes jeg hadde 
en god kamp, så så han alltid småfeilene, 
som da gjorde at jeg fokuserte mer på det 
og ble bedre. 

Andrine Tomter (19) har alltid sett på fotball som lek og moro, men etter at 
hun begynte å se potensiale sitt har hun nå blitt god nok til å bli tatt ut på 
A-landslaget.

– Jeg har alltid spilt 
fotball for å være med 
venner og for det so-
siale.
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LAGET LSK KVINNER LAGET

TRENERENS ORD

Overganger:

Inn:
Mimmi Løfwenius (Jitex)
Sherida Spitse (Twente)
Anna Westerlund (Piteå)
Nora Neset Gjøen (Florida University)
Celine K. Pettersen (Røa)

Ut:
Lisa Marie Woods (Adelaide United)
Katri Nokso-Koivisto (ukjent)
Tinja-Riikka Korpela (Tyresö)
Nasra Abdullah (Vålerenga)
Brita Hansen (Vålerenga)
Siri Delviken (Grei - utlån gjort permanent)
Gry Noreide Grønli (lagt opp)
Linn Cecilie Burås (lagt opp)

Treningskamper:

24.01: Skedsmo G16: 1-1
30.01: Fortuna Hjørring (Danmark): 3-0
02.02: Brøndby (Danmark): 3-1
16.02: Grand Bodø: 2-0
21.02: Medkila: 5-0
17.03: Røa: 4-0
22.03: Kolbotn: 1-0 (La Manga)
26.03: Avaldsnes: 0-2 (La Manga)
03.04: Vålerenga: 4-0
17.04: Sarpsborg: 8-0

Keepere:
Nora Gjøen
Maria Elisabeth Javery

Forsvar:
Marita Skammelsrud Lund
Anna Westerlund
Anne Stenstvedt
Marit Sandvei

Støtteapparat:
Hege Riise (Sporstsjef)
Monica Knudsen (Hovedtrener)
Rannveig Karlsen (Spillerutvikler)

Midtbane:
Isabell Bachor
Lene Mykjåland
Sina Elise Tosterud
Emilie Bosshard Haavi
Ingrid Moe Wold
Sherida Spitse
Celine Kommandantvold Pettersen
Mari Knudsen

Angrep:
Isabell Lehn Herlovsen
Mimmi Löfwenius
Anne Lise Olsen
Oda Bolkan Fugelsnes
Madeleine Giske

Jon Knudsen (Keepertrener)
Rigmor S. Johansen (Materialforvalter)
Jostein Liabø (Fysioterapeut)

Etter gull i 2012, ble fjoråret en nedtur for LSK Kvinner. 
Sølv i serien og semifinaleexit mot Stabæk ble det i fjor. 
Nå vil de igjen prøve å gjenerobre tronen i Toppserien.

– Vi ønsker jo å kjempe oppi der, og jeg tror at laget vårt, 
hvis vi får flyt og presterer jevnt, kan kjempe om tittelen 
både i serie og cup, sier Monica Knudsen.

Samtidig er hun klar over at det er små marginer og at det 
må knallhard jobbing til for å kunne kjempe i toppen.

– Men vi vet at det er små marginer og det er andre lag som 
jobberhardt og som vil det samme, så jeg tror det blir tøft 
hele veien inn. 

– Jeg håper vi skal være med å kjempe om tittelen mot 
slutten av sesongen.
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– Jeg begynte tidlig å spille med gutter, 
siden det ikke fantes jentelag, sier Löfwe-
nius.

Men hun syntes ikke det var like mor-
somt i begynnelsen. Hun sluttet nemlig, 
før hun senere igjen startet opp igjen.

– Jeg syntes det var litt kjedelig, så jeg 
sluttet. Rundt et år senere begynte jeg ig-
jen på et jentelag.

– Mamma vant
Löfwenius har ikke bare spilt fotball, men 
hun har også spilt håndball tidligere.

– Jeg spilte håndball til jeg var rundt 15 
år.

Men til slutt falt valget altså på fotbal-
len.

– Jeg tror det ble slik, siden jeg var 
bedre i fotball enn håndball.

– Jeg hadde mamma som trener i fot-
ball og pappa i håndball, men mamma 
vant til slutt.

Nå er Löfwenius ferdig med vide-
regående skole og for øyeblikket er det 
fotballen som står hundre prosent i fokus.

– Det er deilig å kunne fokusere helt på 
fotballen.

Klubbytte
Löfwenius spilte i fjor for Jitex i 

Damallsvenskan i Sverige, men foran 
årets sesong har hun altså tatt veien videre 
til norske LSK. Hun forteller at det ikke 
var lett å forlate den svenske klubben.

– Det var ganske tungt å forlate Jitex, 
for jeg har veldig sterke følelser for Jitex. 
Det er en veldig familiær klubb og man 
står egentlig veldig nær alle. Både tre-
nere, spillere og styret er veldig tette, så 
det var tungt.

– Men jeg tror det her kan bli veldig bra 
også.

Etter tre sesonger i Damallsvenskan 
gikk altså veien videre til LSK i vinter. 
Det for å få nye utfordringer.

– Jeg har spilt tre sesonger i Damallsven-
skan og kjente at jeg ville gjøre noe an-
net. Vi har veldig bra forutsetninger for å 
vinne ligaen i LSK og det skal bli mor-
somt å se hvor vi kan havne i år.

Og Löfwenius har blitt tatt godt imot i 
sin nye klubb.

– Jeg har blitt tatt veldig bra imot og jeg 
trives veldig bra med spillerne og ledere, 
så det er veldig bra.

Löfwenius hadde ingen kjennskap til 
norsk kvinnefotball før hun kom til LSK 
og Norge, men hun har i oppkjøringen fått 
kjenne litt på nivået til norsk fotball.

– Jeg hadde ikke noe kjennskap til 
norsk fotball, men jeg tror at det er mindre 
forskjell mellom topp og bunn i Sverige 
enn i Norge.

Landslag
Löfwenius har vært med på yngre land-
slag i Sverige og i en J19-landskamp mot 
Italia scoret hun et forløsende mål. Det til 
vill jubel.

– Da spilte jeg i Dalsjöfors og vi rykket 
ned fra Damallsvenskan det året. Vi scoret 
veldig lite mål siden vi nesten aldri hadde 
ballen. I tillegg hadde jeg litt måltørke på 
landslaget også, så det var bare en fantas-
tisk følelse å score.

Selv om hun for året satser hundre 

prosent på klubbfotballen, så legger hun 
ikke skjul på at hun ønsker seg en plass på 
A-landslaget i fremtiden.

– Ja, selvfølgelig satser jeg på det, men 
i år så satser jeg hundre prosent på klub-
ben, så får landslaget eventuelt komme 
som en bonus i så fall.

Hvem har betydd mest for deg så langt i 
karrieren?
– Mamma og trenere opp igjennom. Ikke 
minst Stefan Rehn, som jeg hadde i Jitex. 
Han løftet meg utrolig mye. Jeg kom dit 
med dårlig selvtillit og han løftet meg 
opp. Også hadde jeg en som heter Jerry 
Carlsson, som var helt fantastisk.

Mimmi Löfwenius
Født: 16. februar 1994
Klubb: LSK Kvinner
Posisjon: Angrep
Draktnummer: 11

Tidligere klubber: Holmalunds,  
Dalsjöfors, Kopparbergs/Göteborgs, 
Jitex

Favorittlag: Manchester United
Favorittspiller: Ryan Giggs

Beste fotballminne:
– EM-gull med J19 2012

Deg selv som spiller:
– Jeg er en sterk og eksplosiv spiller

Målsetning for året:
– Jeg tar det litt som kommer, men 
vil prøve å få så mye spilletid som 
mulig.

– Jeg hadde mamma 
som trener i fotball 
og pappa i håndball, 
men mamma vant til 
slutt.

Mimmi Löfwenius (20) kom til LSK Kvinner i vinter. Det for å prøve noe 
nytt etter tre sesonger i Damallsvenskan.
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LAGET MEDKILA LAGET

TRENERENS ORD

Overganger:

Inn:
Ane Wikeland (Fløya)
Ida Fikseth Fossem (Mjølner)
Sandra Hegdahl (Grand Bodø)
Sarah Elnicky (Sirius IK)
Eliza Campbell

Ut:
Lise Nysted Grønvoll (pause fra fotball)
Ida Fjordbakk (Avaldsnes)
Keara Thompson (retur Canada)
     

Treningskamper:

09.02: Hardhaus: 5-0
21.02: LSK Kvinner: 0-5
23.02: Røa: 0-6
16.03: Grand Bodø: 0-1
29.03: Trondheims-Ørn: 2-1 (La Manga)
01.04: Klepp: 2-2 (La Manga) 
02.04: Fløya: 4-1 (La Manga)

Keepere:
Ashley Thompson
Eliza Campbell
Ingrid Thorbjørnsen

Forsvar:
Ane Walsøe
Sarah Elnicky
Marianne Linaker
Sigrun Dybvik
Silje Johansen
Martine Hustad
Anja Rasmussen
Mette Skau
Cesilie Andreassen

Midtbane:
Victoria Ludvigsen
Rosie Malone-Povolny
Katrine Jørgensen
Maria Hustad
Marita Iversen

Støtteapparat:
Roy Berntsen (Hovedtrener) 
Stein Nilsen (Assistenttrener)
Tor Anders Hustad (Assistenttrener)
Asbjørn Linaker (Oppmann)
Heidi Olsen (Fysio)

Angrep:
Ida Fossem
Lise Linaker
Lise Lotte Øvre
Elisabeth Jeppesen
Ane Wikeland
Sandra Hegdahl

Medkila endte i fjor på en niendeplass. I år ønsker de å forbedre 
det.

– Vi håper å forbedre fjorårets niendeplass, sier Roy Berntsen.
 
Årets stall er litt yngre enn tidligere. Noe som betyr at mange unge 
spillere vil få sjansen.

– Årets stall er en flott blanding mellom unge og lovende spillere, 
og rutinerte etablerte spillere. Gjennomsnittsalderen er litt yngre 
enn i fjor og mange unge spillere vil få sjansen i Toppserien.

Og svakhetene tillaget er at de fortsatt er ferske i toppseriesammen-
heng, mens styrken ligger i at de er et hardtarbeidende lag.

– Svakheten kan være at vi som lag enda er fersk i toppseriesam-
menheng, selv om flere av spillerne har erfaring fra 2011 og 2013.

– Styrkene er at vi har en enorm team-spirit og er strukturerte, hard-
tarbeidende og vanskelig å spille mot. Vi har også matchvinnere 
offensivt of defensivt og er i stand til å avgjøre jevne kamper til 
vår fordel.
 
En for Medkila er hver kamp en nøkkelkamp.

– Å nullstille etter hver kamp blir nøkkelen og utfordringa i år som 
i fjor. Da lot vi oss ikke knekke av dårlige perioder og tok heller 
ikke av i gode perioder. Vi vet hva som bor i laget og hva som lig-
ger til grunn for en god prestasjon, det er vår drivkraft.
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– Nå trives jeg godt i den nye rollen. Jeg 
ble omskolert i fjor, så i år har jeg klart å 
spille meg mer inn i rollen, og jeg trives 
mye bedre, sier Ludvigsen, som nå føler 
at det vil være rart å gå tilbake til spiss-
posisjon.

– Nå er det mer rart om jeg skulle bli 
plassert opp som spiss, for jeg er blitt så-
pass godt kjent i rollen og trives bra på 
midtbanen nå, forteller 21-åringen som 
startet med fotball som seksåring.

Og fotballoppstarten kom fra familiein-
teresse.

– Jeg hadde en storebror og en pappa 
som var veldig interessert og det ble mye 
spilling sammen med de. I tillegg til alle 
venninnene på skolen da.

Gothia Cup
Tilbake i 2010 kom et av Ludvigsens store 
høydepunkt. Hun vant nemlig Gothia Cup 
med Grand Bodøs J19-lag.

– Det var veldig stort. Det begynner å 
bli en stund siden, men minnene er der 

fortsatt.
– Det var foran mange tilskuere og det 

var en tøff kamp siden det hadde vært 
mange kamper før finalen. Så siste kamp-
en så kanskje ikke så bra ut, men god-
følelsen var nå der når vi vant.

Gamleklubben opp
Hun kom til Medkila fra Grand Bodø 
foran fjorårssesongen. I år så er også 
Grand Bodø med i det gode selskap.

– Jeg synes det er veldig bra at de har 
kommet opp. Spesielt at det nå kommer 
et nordnorsk lag til opp. Det viser jo at det 
gjøres noe i Nord Norge også, og at det 
går an å få toppspillere hit. Det synes jeg 
bare var bra.

Fristet det og dra tilbake?
– Både og egentlig. Jeg er en ganske 

hjemmekjær person og jeg har mange av 
mine gamle venninner der, men samtidig 
så trives jeg veldig godt i Medkila. Mil-
jøet som er der er det vanskelig å forlate.

– Man blir litt i mellom, men jeg sitter 
igjen med følelsen av at jeg har gjort det 
riktige valget.

Ny kaptein
Og etter at Ida Fjordbakk dro fra Medkila 
til Avaldsnes i vinter, tok Lugvigsen over 
kapteinsbindet i Harstadklubben.

– Det er veldig nytt for meg. Det er 
første gangen jeg er kaptein på klubbnivå. 
Det er en ære å få kapteinsbindet og det 
var veldig viktig for meg at medspillerne 
var positive til det, i og med at jeg kom-
mer fra Bodø og ikke har vært så lenge i 
klubben.

Første A-samling
Ludvigsen har vært gått gradene på yngre 
landslag og senest før jul var hun med på 
en A-landslagssamling.

Det var derimot ikke en så gledelig op-
plevelse som hun hadde håpet på. Hun ble 
nemlig skadet på den første treningen.

– Det var surt å bli skadet på den første 

Victoria Ludvigsen (20) kom til Medkila foran fjorårssesongen. Etter å 
ha blitt omskolert fra spiss til indreløper tar hun nå fatt på oppgaven som 
kaptein

 VICTORIA 
 LUDVIGSEN

PORTRETT

treningen og ble sendt hjem igjen, sier 
Ludvigsen, som har som mål å etablere 
seg på U23-landslaget først.

– Jeg sikter selvfølgelig fortsatt på 
landslaget, men målet mitt fremover er å 
etablere meg på U23 og klare å spille meg 
inn i førsteelleveren der.

Og på U23-laget har hun gjort sine sak-
er bra i det siste. På La Manga i mars ble 
det scoring både mot USA og Tyskland 
for Ludvigsen.

– Personlig sett var det tungt. Jeg følte 
jeg var veldig tung i kroppen og tvang 
meg nesten igjennom de kampene der. 
Det var tøff konkurranse der, gode lag å 
spille mot, så vi ble matchet opp mot de 
beste lagene.

– Det å score to mål gjorde at følelsen 
ble bedre, slik at jeg kunne sitte igjen med 
en god følelse.

Årets nykommer
I fjor fikk Ludvigsen prisen som årets 
nykommer av Støtt Norsk Kvinnefotball. 
En pris hun fikk overrakt etter å ha blitt 
rundlurt.

– Jeg var hjemme i Bodø på den tiden 
der og bestevenninnen min og de gamle 
lagvenninnene mine hadde fikset opp en 
overraskelse.

For Tine Erichsen Engan bandt et skjerf 
foran øynene på Ludvigsen før hun førte 
henne til Central Artium. Der satt flere 
gamle lagvenninner, venner og familie, 
men Ludvigsen fikk ikke vite hva det 
dreide seg om med det første.

Først fikk hun se en 11 minutters lang 
video med bilder fra hennes første Grand-
kamper, samt bilder fra A-landslagssam-
lingen hennes. 

– Jeg ble veldig rørt, og tårene trillet da. 
Da videoen begynte å gå ble jeg helt satt 
ut, sa Ludvigsen til Avisa Nordland i de-
sember.

Til slutt fikk hun også prisen. En pris 
hun setter stor pris på.

– Det viser at man gjør noe riktig og jeg 
setter veldig pris på å få en slik pris.

– Ikke tenkt så langt
Hva som skjer videre i karrieren har 

hun derimot ikke viet de helt store tank-
ene ennå. Nå er det først og fremst Med-
kila som gjelder.

– Jeg har ikke tenkt så langt ennå. Det 
eneste målet jeg har nå er å bli best mulig 
på landslaget og i klubb. Når jeg når 
opp til A-landslaget, forhåpentligvis, så 
begynner jeg nok å se litt lengre.

Hvem har betydd mest for deg så langt i 
karrieren?
– Mamma, pappa og samboeren min. 
Pappa er mer den som pusher litt på og er 

Victoria Ludvigsen
Født: 17. august 1993
Klubb: Medkila
Posisjon: Midtbane
Draktnummer: 11

Tidligere klubber: Grand Bodø

Favorittlag: Manchester United
Favorittspiller: Mezut Özil på 
spillestil, også liker jeg Zlatan sin 
attitude.

Beste fotballminne: 
– Da vi vant Gothia Cup.

Deg selv som spiller: 
– Jeg er en duellsterk spiller og jeg 
har en sterk vinnerinnstilling. Jeg er 
en dårlig taper.

Målsetning for året: 
– Å utvikle meg til en bedre spiller.

– Det er en ære å 
få kapteinsbindet 
og det var veldig 
viktig for meg at 
medspillerne var 
positive til det.

en god samtalepartner i opp- og nedturer. 
Mamma er mer positiv og prøver å byg-
ge meg opp når det går imot. Samboeren 
min må tåle både nedturene og oppturene 
mine, men han er veldig støttende. Det er 
viktig å ha de personene rundt som forstår 
hva du går igjennom.
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LAGET RØA LAGET

TRENERENS ORD

Overganger:

Inn:
Kirvil Schau Odden (Kolbotn)
Nora Byom Nilssen (Kolbotn)
Trine Skjelstad Jensen (Grand Bodø)
Sofie Skjelstad Jensen (Grand Bodø)
Nathalie Jøsang Utvik (Avaldsnes)
Inger Katrine Bjerke (Stabæk)
Gloria Douglas (University of Virginia)
Molly Menchel, (University of Virginia)

Ut:
Hilde Gunn Olsen (AIK)
Stine Andreassen (legger opp)
Celine K. Pettersen (ukjent)
Guro Knutsen Mienna (legger opp)
Hanne Ellingsen (ØHIL)
Marie Willumsen Olsen (lagt opp)
Runa Vikestad (lagt opp)

Treningskamper:

15.12: Øvrevoll/ Hosle: 6-0
26.01: Vålerenga: 1-1
01.02: Stabæk: 1-4
08.02: Kolbotn: 2-1
09.02: Sarpsborg: 8-1
22.02: Mallbacken (Sverige): 1-2
23.02: Medkila: 6-0
15.03: Amazon Grimstad: 1-1
17.03: LSK Kvinner: 0-4
28.03: Klepp: 1-1 (La Manga)
02.04: Grand Bodø: 3-1 (La Manga)

Keepere:
Kirvil Schau Odden
Silje Vesterbekkmo

Forsvar:
Nathalie Utvik
Nora Byom Nilsen
Gunhild Kvaalen Herregården
Hedda Strand Gardsjord
Alma Botten
Inger Katrine Bjerke
Trine Skjelstad Jensen

Midtbane:
Line Hem
Kristine Edner Wæhler
Line Holter
Stine Bjørkli Ryslett
Eira Mørch-Thoresen
Molly Menchel
Elen Botten
Caroline Hovland
Kine Kvalsvik

Angrep:
Synne Skinnes Hansen
Ada Finskud
Eline Johansen
Sofie Skjelstad Jensen
Gloria Douglas
June Tårnes
Marte Øie Libach
Andrea Skjold Frøshaug

Støtteapparat:
Harald Nickelsen
Geir Nordby (Hovedrener)
Kjell Gustad (Assistenttrener)
Ole-Bjørn Edner (Keepertrener)

Karin Bredland (Fysioterapeut)
Henning Aamodt (Materialforvalter)
Ragnar Austad (Oppmann)

Røa har det siste året gått igjennom en forandring. Nå 
begynner laget å sitte gradvis og nå vil de opp på øvre 
halvdel igjen.

– Målet er å gjøre det bedre enn i fjor. Øvre halvdel. Greier 
vi å holde toppnivået gjennom sesongen kan vi kanskje  
kjempe om medalje. I utgangspunktet er det øvre halvdel 
som er målet, så får resten bli en bonus, sier Geir Nordby.

Og Nordby har i år en meget god bredde i stallen.

– Vi har en god bredde i stallen. Vi har hentet noen nye 
fremadstormende talenter som på sikt kommer til å prege 
norks kvinnefotball.

Men samtidig er det mye nytt i troppen som kanskje vil 
føre til ujevne prestasjoner.

– Vi har et ungt lag med mange nye. Det vil nok gjenspeile 
seg i ujevne prestasjoner. Det vi har holdt på med nå er 
påfyll og rekrutering av stallen.



- 55 -- 54 -

PORTRETT

 GUNHILD
 KVAALEN
 HERREGÅRDEN

PORTRETT

– Jeg har en tvillingbror som jeg brukte 
mye tid sammen med i hagen. Da brukte 
vi en busk som mål eller noe. Vi spilte 
med vennene våre og når vi ble syv år, så 
ble det naturlig å begynne på et lag. Jeg 
vet ikke hvor interessen kom fra, men vi 
syntes det bare var gøy å spille, sier Her-
regården om hvordan hun startet med fot-
ball.

Hun startet å spille med guttene på Ul-
efoss før hun begynte på Bamble som 
15-åring. Derfra gikk veien videre til Ask-
er, før hun tok turen til Røa i 2008. 

Og i Røa var det hard kamp om spille-
tiden med to solide forsvarsspillere i Siri 
Nordby og Marit Fiane Grødum.

– Når jeg først kom til Røa spilte jeg 
venstreback, men så klart ville jeg jo 
egentlig spille midtstopper. Siri og Marit 
var så soleklare førstevalg, men det var 
veldig lærerikt å først få spille litt ved si-
den av Marit, slik at jeg kunne se på og 

lære av henne.
– Det var veldig tøff kamp, men også 

veldig lærerikt. Man setter mye pris på 
det å spille når man har sittet på benken 
og har måttet kjempe for å spille, legger 
hun til.

Kaptein
Og i fjor. Da tok hun over kapteinsbindet 
i Osloklubben.

– Det har vært utfordrende. I fjor var et 
litt kaotisk år, men det har vært veldig gøy 
å få være med på å skape et “nytt” Røa. 

Jeg føler ikke det er så veldig anerledes 
å være kaptein, men man blir kanskje 
litt mer bevist i sitt ansvar. Jeg er veldig 
stolt av å være kaptein på det laget vi har 
i dag, også håper jeg at jeg kan gjøre en 
god jobb.

“Nye Røa”
Røa har vært en stormakt i norsk kvinne-
fotball, men det siste året har klubben gått 
igjennom en forandring. Mange spillere 
ut har ført til at laget har måttet omorgan-
iseres.
– Vi har et mye bedre utgangspunkt i år, 
enn det vi hadde i fjor. Vi har fått inn utrol-
ig mange gode talenter og i Røa er vi også 
opptatt av å ikke bare ha gode fotballspill-
ere, men også gode personligheter. Det er 
viktig for oss at vi går godt sammen og at 
vi ønsker hverandre det beste.

Hun tror Røa igjen kan klare å komme 
seg opp i toppen av norsk kvinnefotball.

– Jeg synes det ser utrolig bra ut nå og 
om vi klarer å beholde det laget her i noen 
år, så kan det bli lovende. Det er veldig 
gøy om dagen.

Sin første scoring
Herregården scorer ikke i hytt og pine, 
men hun husker godt sitt første mål for 
Røa. Det kom hjemme mot Klepp den 3. 
august 2011.

– Det var på etter litt klabb og babb på 
en corner, så det husker jeg veldig godt. 
Det er jo ikke så ofte jeg scorer, så jeg 
husker de målene jeg scorer veldig godt. 
Jeg håper det kan bli litt flere av de i år.

Spilte først den femte
Men som sagt har det vært en lang reise 
for Herregården. Hun var i fire cupfinaler 
før hun endelig fikk spille en finale. Først 
i hennes femte cupfinale fikk hun spille-
tid.

– Det var helt spesielt å vinne den man 
faktisk spilte. Man føler seg jo mye mer 
med da. Det er den finalen som sitter igjen 
som det beste minne og den som henger 
høyest.

Men til tross for at hun ikke spilte de 
fire første, tok hun lærdommen med seg 
inn i den femte.

– Når du har vært med i fire cupfinaler 
uten å spille, så vet du hva det går ut på. 
Første gangen du er i en cupfinale, så er 
det veldig overveldende med all den op-
pmerksomheten og det store arrangemen-
tet, men når man har vært med på det fire 
ganger før, så er man mer forberedt på at 
det bare er en kamp.

– Det var jo fint å ha vært med i mange 
cupfinaler før man spilte, for da smakte 
det ekstra, ekstra godt når jeg endelig fikk 
spille og i tillegg vinne, legger hun til.

UEFA-cup
Herregården og Røa har også spilt i UE-
FA-cupen (nå Champions League). Det 
tilbake i 2009/10 og 2010/11-sesongen.

– Ja, vi var i Perm i Hviterussland og 
det var en fantastisk opplevelse å gå vi-
dere til kvartfinalen der.

I UEFA-cupen fikk Røa også en reali-
tycheck og fikk se hvor de sto i forhold til 
resten av Europa.

– Det er veldig gøy, også får man en lit-
en realitycheck. Når vi spilte mot Wolfs-
burg, så fikk vi se hva vi må jobbe videre 
med for å komme på et høyere internas-
jonalt nivå.

Landslaget
Hun har vært med på yngre landslag og 
blant annet vært med å spille finale J19-
EM. Det tilbake i 2008.

– Det var veldig gøy. Vi hadde et veldig 

Gunhild Herregården

Født: 26. januar 1989
Klubb: Røa
Posisjon: Forsvar
Draktnummer: 8

Tidligere klubber: Ulefoss, Bamble, 
Asker

Favorittlag: Manchester United
Favorittspiller: Ryan Giggs

Beste fotballminne: 
– Cupfinalen i 2010 og da vi vant 
Skjærgårdscup i Grimstad med gutter 
12-årslaget til Ulefoss.

Deg selv som spiller: 
– En iherdig spiller.

Målsetning for året: 
– Jeg har som mål å vinne med Røa 
igjen og løfte Røa til å bli et topplag 
igjen. I tillegg har jeg en drøm om å 
komme på A-landslaget så klart.

fint lag og gjorde det veldig bra. Det var 
en veldig dårlig kamp i finalen, men jeg 
lagde jo straffen som gjorde at de (Italia) 
vant 1-0. Jeg synes ikke den finalen er et 
så godt minne, men resten var veldig gøy.

– J19 ser jeg tilbake på som noen utrol-
ig fine år. Jeg lærte veldig mye, både av 
Jarl (Torske) og den gode gjengen vi had-
de, legger hun til.

Også på U23-landslaget har hun vært 
med.

– Det var veldig gøy og lærerikt å få 
være med de beste spillerne i Norge på 
min aldre, samtidig som du får spille mot 
de beste spillerne i verden. I tillegg er de 
jeg har spilt sammen med på U23 mange 
av de samme som jeg har spilt sammen 
med på J17 og J19, så vi har spilt sammen 
med hverandre siden vi var 15-16-år. Det 
gjør jo at man kjenner hverandre.

– Det var veldig gøy å komme med på 
U23 etter et par år uten landslagsfotball, 
legger hun til.

Hvem har betydd mest for deg så langt i 
karrieren?
– Tvillingbroren min, Kristian, har bety-
dd veldig mye for meg fordi vi spilte så 
utrolig mye fotball hjemme. Hadde vi 
ikke gjort det, så hadde jeg nok ikke blitt 
så god heller. I tillegg har Geir Nordby 
(Røas trener) betydd utrolig mye for meg 
og min utvikling. Jeg vil også nevne hele 
Ulefoss Sportsforening, Kjell Gustad og  
foreldrene mine.

– Jeg er veldig stolt av 
å være kaptein på det 
laget vi har i dag, også 
håper jeg at jeg kan 
gjøre en god jobb.

Gunhild Kvaalen Herregården (25) har vunnet det meste en fotballspiller 
kan gjøre på nasjonalt nivå. Nå vil hun føre Røa tilbake til toppen av norsk 
kvinnefotball igjen.
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LAGET STABÆK LAGET

TRENERENS ORD

Overganger:

Inn:
Kristin Tveit (egen jr. stall)
Marie Dølvik Markussen (Stakkevollan)
Rikke Storrø (Trondheims-Ørn)
Guro Bergsvand (Lyn)
Celine Granli (egen jr. stall)
Ingvild Isaksen (Kolbotn)
Melissa Bjånesøy (Sandviken)
Siri Ervik (Kolbotn)  
Caroline Graham Hansen (Tyresö)  
Ingrid Schjelderup (Vålerenga)  

Ut:
Katrine Pedersen (legger opp - blir assistenttrener)
Telma Thrastardottir (Breidablik)
Leni Larsen Kaurin (ukjent)
Inger Katrine Bjerke (Røa)
Guro Pettersen (Vålerenga - utlån)
Ingrid Bakke (legger opp)
Maren Hauge (VIF - utlån gjort permanent)
Toril Hetland Akerhaugen (Pause/Gravid - tilbake høsten 2014)

Treningskamper:

25.01: Sarpsborg: 7-2
01.02: Røa: 4-1
09.02: Vålerenga: 2-1
14.02: Grand Bodø: 2-2
22.02: Brøndby (Danmark): 3-1
01.03: Kongsvinger: 1-0
21.03: Arna-Bjørnar: 2-0 (La Manga)
26.03: Kolbotn: 2-0 (La Manga)
05.04: ØHIL: 3-1
14.04: Avaldsnes: 1-3

Støtteapparat:
Richard Jansen (Sportslig leder)
Øyvind Eide (Hovedtrener)
Cecilie Berg-Hansen (Assistenttrener)
Katrine Pedersen (Assistenttrener/Spillerutvikler)

Keepere:
Ingrid Hjelmseth
Siri Ervik

Forsvar:
Line Eithun Hauge
Toril Hetland Akerhaugen
Stine Pettersen Reinås
Siri Nordeide Grønli
Ingrid Schjelderup
Guro Bergsvand
Trine Rønning
Celine Granli

Midtbane:
Cathrine Høegh Dekkerhus
Ingvild Stensland
Ingvild Isaksen
Melissa Bjånesøy
Hanna Maanum
Kristin Ramde Tveit

Angrep:
Caroline Graham Hansen
Elise Hove Thorsnes
Ida Elise Enget
Marie Dølvik Markussen
Julie Skjeflo Adserø
Rikke Storrø
Melissa Wiik

Espen Granli (Keepertrener)
Espen Lindmark (Administrativ leder)
Ankush Arora (Fysio)

I fjor vant Stabæk både serie og cup. I år er ikke målsetningene 
noe mindre.

– Målsetningen vår er å kopiere fjoråret og ta to gull. Det er høye 
mål, men vi må ha noe å sikte etter, sier Øyvind Eide.

Og det er ikke bare nasjonalt laget har ambisjoner. I Champions 
League har de ambisjoner om en plass i kvartfinalen.

– Vi har som mål å være med inn i 2015, så det vil si en kvartfinale.

Stabæk har gått igjennom et lite skifte i spillertroppen med hele ni 
nye spillere inn. Nå har de en god bredde i laget.

– Vi har en bredere stall både i antall spillere og i kompetanse. Vi 
har klart å beholde ferdighetene i laget etter et lite generasjonss-
kifte. Utfordringen er å få satt sammen troppen på best mulig måte, 
men totalt sett synes jeg vi er bedre enn i fjor.

Og lagets største utfordring i år, blir å klare kombinasjonen med tre 
turneringen samtidig.

– Vår største utfordring er å prestere i både serie, cup og Cham-
pions League. Noe som har vært en stor utfordring for alle norske 
lag, som har vært i Champions League tidligere.
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– Jeg er oppvokst på fotballbanen egent-
lig, så jeg har alltid spilt fotball. Helt sid-
en jeg kunne gå var det mye naturlig lek 
med ball. Fotball var lek, sier Dekkerhus 
som begynte med organisert fotball som 
femåring. 

– Da begynte jeg på et blandingslag. 
Jeg har spilt mye med gutta i oppveksten 
også, men fotball har alltid bare vært en 
lek for meg og det tror jeg at jeg har fått 
mye igjen for.

Dekkerhus studerer for øyeblikket 
økonomi på universitetet i Oslo. Der har 
hun igjen 1 1/2 år til, før hun etter planen 
skal begynne på mastergrad.

Men utenom skole og fotball blir det 
lite tid til andre ting.

– Det er skole som er prioritert når det 
ikke er fotball. Nå er det veldig mye tid 

som går med til fotballen, så da gjelder 
det å bruke de timene i mellom til skole.

Innholdsrikt år
Fjoråret ble et veldig innholdsrikt år for 
Dekkerhus, og det hele startet med EM-
sølv i Sverige i juli.

– Jeg sitter igjen med masse store, fine 
øyeblikk og masse erfaring. Jeg har vir-
kelig fått se hvor listen ligger i forhold til 
utviklingen og det internasjonale nivået.

Hun startet gruppespillkampen mot 
Tyskland, men hadde ellers stort sett kom 
hun inn fra benken. I finalen var hun deri-
mot igjen i startellevern.

– Det var fantastisk stort. Jeg har nesten 
ikke ord. Følelsen av å stå utpå der med 
41.000 i rygger var helt fantastisk. Utrolig 
moro, sier Dekkerhus.

"The Double"
Men den fantastiske sesongen til Dekker-
hus stoppet ikke der. Senere på høsten 
ble det seriegull med Stabæk. Det var 
Dekkerhus sitt første seriegull i karrièren. 

– Det er helt fantastisk. Det er kanskje 
noe av det jeg setter høyest. Jeg har vun-
net cupfinale før, men det å vinne serien 
med laget, hvor vi har jobbet sammen mot 
et felles mål, er sterkt. Det er det vi trener 
for hele året. så det synes jeg er en sterk 
prestasjon.

Og også i cupen ble det suksess for 
Kongsvingerjenta, som for øvrig også er 
halvt dansk. Hun tok nemlig cupgull med 
Stabæk og tronet med det en fantastisk 
sesong på fotballbanen.

– Det har vært en enormt innholdsrik 
sesong. Jeg tror det er det året med flest 

opplevelser på en gang. Både på klubb- 
og landslag. Det har vært utrolig moro på 
begge arenaer og jeg har virkelig erfart 
og lært mye. Det har vært utrolig moro 
og har virkelig gitt mersmak, sier hun om 
året 2013.

Champions League
Tilbake i 2011 spilte Stabæk Champions 
League sist. Da ble Dekkerhus matchvin-
ner med et langskudd i 1-0-seieren over 
Frankfurt på Nadderud. Stabæk tapte rik-
tignok returoppgjøret i Tyskland med 4-1 
da, men opplevelsen fra den første kamp-
en var god for Dekkerhus.

– Det var en utrolig stor opplevelse. Det 
var første sesongen min i Stabæk og min 
første Champions League-kamp, så det 
var utrolig stort. Veldig morsom opplev-
else som absolutt ga mersmak.

Og med seriegullet fra i fjor, så får 
Dekkerhus og Stabæk igjen spille Cham-
pions League.

– Jeg er veldig glad og takknemlig for 
at vi skal spille Champions League i år. 
Det ser jeg veldig frem til.

Skadefritt år
Dekkerhus har vært i Stabæk siden 2011, 
men har de siste sesongene slitt med skad-

er. Dermed har det ikke alltid blitt like 
mye spilletid. I fjor derimot, var skadep-
roblemene fraværende og hun holdt seg 
frisk gjennom hele sesongen.

– Det er noe jeg gleder meg veldig over. 
Jeg har alltid hatt troen på det jeg kan, 
men jeg bare gleder meg over å endelig 
få vist det over lengre tid. For det å gjen-
skape gode prestasjoner er det som skal 
til for at du skal bli tatt ut på landslaget. 
Det føler jeg virkelig at jeg har fått til i år.

Og sesongen ble også kronet med to 
personlige priser. Først fikk hun prisen 
som årets Stabækspiller av klubben.

– Det var virkelig stort. Det var veldig 
overraskende. Jeg spiller på et lag med så 
mange fantastiske gode medspillere, som 
alle fortjener prisen i mine øyne. Så det 
var utrolig stort og overveldende. Det ble 
jeg veldig, veldig glad for.

I tillegg fikk hun prisen som årets gjen-
nombrudd i Toppserien av Støtt Norsk 
Kvinnefotball.

– Det er kjempemoro. Veldig stort og 
veldig hyggelig at noen setter pris på 
prestasjonene jeg har gjort, sier en glad 
Dekkerhus etter å ha fått prisen.

Ny kontrakt
Foran årets sesong har Dekkerhus også 
signert en ny toårskontrakt med Stabæk, 
og hun stortrives i klubben.

– Jeg stortrives i Stabæk. Jeg er opptatt 
av å utvikle meg i klubben. Jeg strever 
hele tiden etter å ha så gode treningsfor-
hold som mulig og det føler jeg at jeg har 
i Stabæk per dags dato, så jeg ser store 
muligheter for å utvikle meg der. 

Og hun forteller videre om sin egen ut-
vikling siden hun kom til Stabæk.

– Jeg har absolutt tatt steg som spiller i 
Stabæk. Under Øyvind (Eide) har jeg lært 
enormt mye om taktikk og spillermønster. 
I tillegg til masse detaljer fra medspillere. 
Nivået på trening er med på å pushe deg 
og heve deg til å bli hakket bedre for hver 
trening.

Hvem har betydd mest for deg så langt i 
karrieren?
– Familien min har alltid stilt opp. Jeg 
kom til Team Strømmen via Hege Riise i 
2008, og hun hadde troen på meg. Hun er 
absolutt verdt å nevne. Også er jeg utrolig 
fornøyd med treneren min (Øyvind Eide) 
og det jeg har lært fra han til nå. Det er 
mange som har mye å si på veien. Ikke 
minst landslagstrenere og medspillere.

Cathrine Dekkerhus

Født: 17. september 1992
Klubb: Stabæk
Posisjon: Midtbane
Draktnummer: 2

Tidligere klubber: Kongsvinger, 
Team Strømmen, LSK Kvinner

Favorittlag: Stabæk
Favorittspiller: Katrine Pedersen

Beste fotballminne: 
– EM 2013 uten tvil.

Deg selv som spiller: 
– En veldig løpsvillig spiller med 
godt fotballhode. Kriger mye og 
løper mye

Målsetning for året: 
– Jeg skal spille i Stabæk og vi skal 
vinne cup- og seriegull. Vi skal 
kvalifisere oss videre i Champions 
League og vi skal kvalifisere oss til 
VM med A-landslaget, og det skal 
jeg forhåpentligvis skal være en del 
av. Det er i hvert fall målet mitt.

– Jeg har absolutt 
tatt steg som spiller i 
Stabæk. 

Cathrine Høegh Dekkerhus (21) hadde et innholdsrikt år i 2013. Både EM-
sølv, seriegull og cupgull ble det i fjor. Nå venter Champions League-spill 
med Stabæk til høsten.
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Keepere:
Mari Johansen
Kristine Nøstmo
Christine Skogli

Forsvar:
Ida Karina Flakk
Mali Lilleås Næss
Ann Iren Mørkved
Marit Clausen
Solfrid Andersen Dahle
Kristin Reistad

Midtbane:
Camilla Åseng
Inger Ane Hole
Tina Fremo
Guro Reiten
Maria Olsvik
Kristine Haugen
Ingrid Engen
Marte S. Slettestøl

Angrep:
Martine Flakk
Hege Nordvik
Elen Sagmo Melhus
Andrea Haugstøyl
Lisa-Marie Karlseng Utland
Marthe Enlid
Guro Ramstad

LAGET

TRENERENS ORD

Overganger:

Inn:
Marthe Enlid (Nidelv)
Monica Smedhaug (Nidelv)
Ann-Iren Mørkved (Grand Bodø)
Ingrid Engen (Gimse)
Maiken Bakke (Gimse)
Kristin Reistad (egen jr. stall)

Ut:
Rikke Storrø (Stabæk)
Kristin Sjøvold (Grand Bodø)
Maren Snekvik (Grand Bodø)
Kristin Lie (legger opp)
Synnøve Lindseth (Egge IL)

Treningskamper:

25.01: Byåsen G16: 0-7
15.03: Fortuna Ålesund: 5-1
16.03: Træff: 8-0
22.03: Byåsen: 7-0
29.03: Medkila: 1-2 (La Manga)
02.04: Amazon Grimstad: 2-0 (La Manga)

Støtteapparat:
Kevin Ingebrigtsen (Sportslig leder)
Thomas Dahle (Hovedtrener)
Glenn Munkvold (Assistenttrener)
Ole Jørgen Skjervø (Assistenttrener)

Steinar Sørlie (Keepertrener)
Mads Pettersen (Spillerutvikler)
Eirik Nordtvedt (Fysioterapeut)

Trondheims-Ørn har vært en av Norges mest suksessrike 
kvinnefotballklubber gjennom tidene. I de siste to ses-
ongene derimot har klubben havnet på nedre halvdel. I år 
vil de tilbake blant toppen.

– Vi har ambisjoner om å komme oss inn blant topp fem i 
år, sier Thomas Dahle.

Foran årets sesong har de mistet blant annet Rikke Storrø 
til Stabæk, mens Kristin Lie har lagt skoene på hylla. Inn 
har flere unge talenter kommet og Dahle er godt fornøyd 
med troppen.

– Vi har mistet noen spillere, men samtidig fått inn blant 
annet Mørkved og noen unge talenter, så jeg er bra fornøyd 
med troppen.

Og den store utfordringen til Ørn er å unngå for mye vari-
asjon i prestasjonene sine.

– Vi må prøve å levere en stabil sesong, og unngå skader 
og karrantener. Vi har et bra toppnivå, men et altfor lavt 
bunnivå, så vi må jobbe for å ikke variere for mye.
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Guro Retien (19) har en spennende tid i møte. Hun har et fryktet venstreben 
og foran årets sesong har hun også begynt å ta grep på den fysiske delen.

Selv er hun fra Sunndal hvor det ikke ak-
kurat er mye å sysle med, så å starte med 
fotball falt helt naturlig for Reiten.

– Jeg kommer fra Sunndal hvor det 
ikke er så mye å gjøre, så vi spiller fot-
ball i friminuttene før du begynner på lag 
i førsteklasse. Alle gjør det, så da blir det 
sånn, sier Reiten.

Hun har gått gradene på yngre landslag 
og i mars var hun med U23-landslaget 
i La Manga, før hun dro rett på A-land-
slagssamling i Algarve.

– Det ble nå syv tap da, så det var jo 
ikke så veldig artig, sier Reiten før hun 
forteller om oppholdet med U23-landsla-
get.

– Med U23 på La Manga møtte vi jo 
noen av verdens beste lag i Japan, Tysk-
land og USA. Vi fikk sett litt hvor nivået 

lå, fikk kjenne på det og få spilt mot de 
beste. Det er jo det som er artigst og, for 
det er da du ser hvor du står hen i forhold 
til resten av verden.

Også med A-landslaget ble det tap. Det 
mot både Kina, Island, Tyskland og Russ-
land.

– Algarve var litt sånn bob bob i period-
er. Vi fikk til bra spill i perioder der, men 
vi manglet det å sette ballen i mål da, men 
det tro jeg kommer.

Men Reiten har også gode minner fra 
landslaget og fra La Manga. Hun de-
buterte nemlig på A-landslaget så sent 
som i januar. Da i 2-1-seieren over Spania 
i La Manga.

– Det var kjempeartig. Jeg var skikkelig 
nervøs før start, men når du først kommer 
innpå, så prøver du å tenke at det er som 

en vanlig kamp og du skal bare gjøre det 
du vanligvis gjør.

EM-sølv
I 2011 var Reiten med Norges J19-land-
slag til EM i Italia. Det gikk veldig bra 
for de norske jentene, som endte opp med 
sølv etter tap mot Tyskland i finalen.

Men at Reiten skulle få være med til 
mesterskapet. Det hadde hun ikke forven-
tet.

– I det EM-et var jeg jo to år yngre, så 
jeg hadde egentlig ikke som målsetning å 
få være med der. Det var veldig artig. Jeg 
hadde ikke spilt på lag med de andre før, 
men det var et kjempeartig mesterskap. Vi 
hadde noen kamper der som var sinnssykt 
bra fra vår side.

Under U20-VM i Japan året etter gikk 

PORTRETT

Guro Reiten
Født: 26. juli 1994
Klubb: Trondheims-Ørn
Posisjon: Midtbane
Draktnummer: 16

Tidligere klubber: Sunndal, Kattem

Favorittlag: Liverpool
Favorittspiller: Steven Gerrard

Beste fotballminne:
– EM-sølv med J19 og debut på 
A-landslaget.

Deg selv som spiller:
– En som ønsker å ha ball. Vil spille 
langs bakken og er flink til å sette 
opp andre.

Målsetning for året:
– Å utvikle meg til å bli en bedre 
spiller.

Betydd mest for deg:
Mamma og pappa

det ikke like bra og nok en gang var det 
Tyskland som sto i veien. Allikevel var 
kvartfinalen til Norge det beste et U20-lag 
i Norge har prestert noensinne.

– Tyskland er alltid regnet som nummer 
én og når vi er så uheldig at du klarer å 
møte de i en kvartfinale, så skal du være 
god for å klare og gå videre. Det var vi 
ikke den dagen og de var noen hakk bedre 
enn oss der.

Gull i Norway Cup
Men for å reise enda lenger tilbake i min-
neboka, så har Reiten vært med på noe 
som mange unge spillere drømmer om. 
Hun har nemlig vunnet Norway Cup med 
Sunndal. Ikke bare har hun vunnet en 
gang, men hun har vært med på å vinne 
turneringen to ganger. Først i 2007, så i 
2009. I 2007 tok for sikkerhets skyld Sun-
ndal to gull.

– Det var kjempeartig. Når du kommer 
fra en så liten plass som Sunndal, som 
aldri har vunnet Norway Cup før, og det 
er jo regnet som verdens største turnering 
når du er liten, så det er artig å dra dit.

Og før Norway Cup startet hadde 
Sunndal et mål. Å komme videre til 
A-sluttspillet. At de skulle ta to gull hadde 
de ikke forventet før turneringen.

– Vi kom jo med målsetning om å gå 
videre til A-sluttspillet, så har vi plutse-
lig to lag som tar gull det samme året. Da 
var vi jo i ekstase hele Sunndal, så det var 
kjempeartig, sier Reiten om gullet i 2007.

Trives i Ørn
Etter tiden i Sunndal dro hun videre til 
Kattem, før hun foran fjorårssesongen 
meldte overgang til Trondheims-Ørn.

– Jeg trives veldig, veldig bra. Det er en 
kjempegod gjeng med blanda aldre. Vi er 
ganske mange unge i tillegg til noen rutin-
erte. Vi trives veldig godt sammen og vi 
utfordrer hverandre og ønsker å bli bedre 
hele tiden.

Etter overgangen fra Kattem markerte 
hun seg fort i Ørn. Allerede etter et par 
måneder hos trønderne fikk hun Statoils 
talentpris fo april 2013.

– Det er veldig artig å få en slik pris. 
At du blir lagt merke til som den som har 
utmerket seg uansett kjønn og ser at du 
har lykkes, så det er veldig artig.

Tatt grep på den fysiske delen
Reiten har et veldig bra venstreben, sam-
tidig som høyrebenet heller ikke er noe å 
skimte av.

– Det er egentlig ikke så veldig bevist. 
Når jeg var liten, så sto jeg og skøyt bal-
len på veggen i mange timer om dagen. 
Det har jeg alltid gjort, for jeg synes det 
var så artig å spille fotball. I tillegg har 

jeg jo selvfølgelig trent en del med å skyte 
både i veggen og i mål senere også.

Og med en slik venstrefot kan Reiten nå 
langt. Nå har hun også tatt grep på den 
fysiske delen også.

– Jeg har trent ganske hardt i vinter og 
jeg føler jeg har tatt steg på det fysiske, 
men det er jo ikke noe som kommer over 
natta. Det tar tid, men jeg gjør så godt jeg 
kan og legger ned utrolig mye arbeid. Jeg 
får bare ta tiden til hjelp og fortsette å 
trene hardt og mye, så kommer det.

– Jeg vet at jeg uten tvil er i bedre form 
nå enn jeg var i fjor, men jeg har fortsatt 
mye å gå på, legger hun til.

Kan få en stor fremtid
Reiten er spådd en stor fremtid som midt-
banespiller. Både i klubb og på landslag.

– Det er bare å trene det. Så enkelt er 
det. Nå har jeg vært så heldig at jeg har 
fått være med A-landslaget, så jeg kan ta 
med meg all erfaringen gjennom det. Jeg 
prøver å ta med meg alt jeg kan derfra til 
Ørn og min treningshverdag, og da prøve 
å nærme meg det nivået, for det er noen 
hakk opp. 

– Jeg har jo selvfølgelig lyst til å være 
med på A-landslaget, og prege det en 
gang, men vi får se om noen år, sier Reit-
en, som heller ikke legger skjul på at hun 
vil prøve seg i utlandet i fremtiden.

– Selvfølgelig har jeg lyst til å spille i 
utlandet. Det er jo et mål også. Så får det 
komme i gjennom gode prestasjoner med 
Ørn og på landslaget. Så får vi se.

– Jeg har jo selvfølgelig lyst 
til å være med på A-land-
slaget og prege det en gang, 
men vi får se om noen år.
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Overganger:

Inn:
Daniela Schwarz (Kolbotn)
Camilla Christensen (Kolbotn)
Guro Pettersen (Stabæk - på lån)
Josefine Ervik (Fortuna)
Nasra Abdullah (LSK)
Brita Hansen (LSK)
Johanne Fridlund (Nanset)
Maren Hauge (Stabæk - lån gjort permanent)

Ut:
Ingrid Schjelderup (Stabæk)
Caroline Knudsen (legger opp)
Solveig Gulbrandsen (legger opp)
Kathrine Kronkvist (legger opp)
Silje Kronkvist (legger opp)
Lill Yvonne Karlsrud (ukjent)
Kristin Haugstad (studier i USA - tilbake i mai)
Julie Simonsen Solberg (ØHIL)
Ida Dåstøl (Åsane)

Treningskamper:

26.01: Røa 1-1
09.02: Stabæk 1-2
22.02: Kolbotn 3-2
08.03: Amazon Grimstad: 0-2
16.03: Urædd: 3-3
22.03: Avaldsnes: 2-2 (La Manga)
25.03: Arna-Bjørnar: 1-0 (La Manga)
03.04: LSK Kvinner: 0-4
12.04: Sarpsborg 08: 2-0

Keepere:
Guro Pettersen
Josefine Ervik

Forsvar:
Hanne Mellingsæter
Elisabeth Bakken
Brita Hansen
Ingrid Katrine Buer Søndenå
Rebecca Louise Angus
Maren Eithun Hauge
Daniela Regula Schwarz

Midtbane:
Tina Wulf Eikeland
Nasra Badalla Abdullah
Mille Benedicte Bakken Thunem
Ina Helen Levorsen Skaug

Angrep:
Johanne Fridlund
Emelie Maria Erlandsson
Frida Løvlie Bråttum
Marte Berget
Camilla Christensen
Kristin Cecilia Karlsson
Mina Kjørum
Nora Aarre Nadir

Støtteapparat:
Egil Ødegaard (Lagleder) 
Glenn Rostad (Hovedtrener)
Ken E. Nilsen (Keepertrener)
Fredrik Sæland (Fysisk trener)

Stian Rekdal (Fysiske trener).
Joar Harøy (Fysiotreapeut)
Sharon Hansen (Fysioterapeut)

Vålerenga hadde en god sesong i fjor med både femteplass i serien 
og semifinale i cupen. I år er ikke nødvendigvis målet å toppe det, 
men de ønsker å ta flere poeng enn i fjor.

– Målet er å ta flere poeng enn i fjor. Samtdig er jeg veldig klar og 
tydelig på at vi må bygge opp en stall som blir konkurransedyktig 
med de lagene rundt oss og ikke minst over oss, sier Glenn Rostad.

– Hvis vi skal ha et mål om å flytte opp tabellplasseringen, så må 
vi også ha større kvalitet i alt vi holder på med. Det er et sidemål.

Foran sesongen har de derimot mistet fjorårets to beste spillere i 
Solveig Gulbrandsen (lagt opp) og Ingrid Schjelderup (til Stabæk).

– Vi har mistet to internasjonale spillere i Solveig (Gulbrandsen) og 
Ingrid (Schjelderup). Det er klart at alle lag på vårt nivå vil merke 
det. Så er det synd at vi så langt har fått veldig lite glede av Daniela 
(Swarz) i den rollen og posisjonen.

– Vi mangler kanskje toppene fra i fjor, men er et jevnere lag.  Vi 
håper på at flere av spillerne hever seg fra i fjor og tar på seg et 
større ansvar og ikke bare overlater alt til de etablerte.

– Jeg vurderer stallen til konkurransedyktig midt på tabellen, men 
ikke kvalitetsmessig god nok til topp fire.
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– Jeg startet på et guttelag når jeg var 
seks-syv år. Jeg spilte med de jeg bodde i 
nærheten av og begynte på lag. Jeg husk-
er jeg spilte med guttene en periode, sier 
Mellingsæter om fotballstarten.

Lang reise
Mellingsæter har vært i Vålerenga i en 
god del år nå. Helt siden 1997 har Mell-
ingsæter vært i klubben og i 1998 var 
hennes første ordentlige sesong i Våler-
enga. I år går hun løs på sin 17. sesong for 
østkantlaget.

Hun har med andre ord vært med på 
både oppturer og nedturer i Vålerenga si-
den hun startet i klubbe.

– Det har vært en lang reise, men jeg 
har hatt det veldig morsomt på mange 
måter, sier Mellingsæter før hun fortsetter 
å fortelle om reisen.

– Vi startet i tredjedivisjon den som-

meren jeg kom, også rykket de opp til 
andredivisjon. Deretter spilte vi noen år i 
andre, før vi rykket opp til førstedivisjon. 
Der ble vi nummer to et år (den gamle 
førstedivisjonen) og var egentlig ganske 
bra.

Etter andreplassen i førstedivisjon gikk 
det derimot nedover med Vålerenga for 
en stund. Laget rykket ned til andredi-
visjon igjen og ble der i mange år, før de 
begynte på reisen i nyere tid.

– Vi spilte tre år med kvalikk før vi 
startet på den reisen som de fleste kjenner 
til.

Reisen i nyere tid
For i 2008 begynte Vålerenga klatringen 
igjen og første året i førstedivisjon endte 
laget på 3. plass.

– Vi tenkte at det var ganske bra at vi 
ikke rykket opp, for vi trengte litt mer tid 

til å venne oss til et annet nivå.
Men så rykket Vålerenga opp allerede 

året etter og i sin første sesong i Toppse-
rien endte laget på åttendeplass, før de i 
fjor endte på femteplass. Hva året bringer 
er derimot usikkert.

– Det er veldig vanskelig å si. Jeg tror 
noen av topplagene vil rykke ifra, men 
bak de tror jeg det blir like jevnt som i 
fjor. Om du blir nummer fire-fem eller 
åtte-ni er utrolig vanskelig å si.

– Jeg håper vi kan ta vare på det vi var 
gode på i fjor og samtidig utvikle oss.

Ny trener
Og i år har Vålerenga fått inn en ny trener 
etter Cecilie Berg-Hansen, som valgte å 
dra til Stabæk som assistenttrener. Nå har 
Glenn Rostad kommet inn.

– Han har klare tanker om hvordan vi 
skal spille offensivt og ønsker at vi skal 

fremstå som et mer ballbessittende lag. 
Det har vi øvd en del på i vinter og det er 
klart at når du øver på det, så får du ikke 
terpet like mye deffensivt.

– Så jeg tror vi må ha to tanker i hodet 
samtidig og veksle mellom både den def-
fensive rammen, som vi er trygge på, og 
samtidig ta steg for steg og utvikle det å 
ha mer ball selv, legger hun til.

Bedre kontakt med herrene
Vålerenga damer har gått inn i Vålerengas 
toppfotballsatsing for fullt nå, og kontak-
ten med herrelaget blir stadig bedre.

– Ja, det føler jeg at blir bedre og bedre 
for hvert år. Nå har vi også felles adminis-
trasjon og vi har kjørt felles kick off med 
de noen sesonger nå. Også hadde vi en 
klubbdag hvor både herre- og damespill-
ere sammen ble presentert for de yngre i 
klubben og hadde noen øvelser med de. 
Så jeg føler at vi er ordentlig inkludert i 
toppseriesatsingen til klubben.

Og Vålerengas damelag er veldig 
avhengig av herrelaget. For gjør herrela-
get det dårlig

– Om de gjør det bra og økonomien 
er bra i Vålerenga, så drypper det litt på 
oss også. Men gjør de det dårlig og vi må 
skjære ned overalt, så kan de ikke øse inn 
penger til damelaget. Så vi er avhengig av 
de.

Et annet tiltak som har blitt satt igang 
for damelaget er felles måltid og møter 
før trening én gang i uken.

– Tirsdager klokken fire møtes hele 
laget i kantinen i Vallhall. Der spiser de 
sammen og får falt litt i ro etter jobb eller 
studier. Da får vi slappet av litt før selve 
treningen.

Hvem har betydd mest for deg så langt i 
karrieren?
– Jeg hadde nok aldri spilt i Toppse-
rien om det ikke hadde vært for Cecilie 
Berg-Hansen. Hun overtok oss når vi var 
i andredivisjon og da var jeg langt unna 
å være i fysisk form til å spille på noe 
toppnivå. Hun utviklet meg fra å være 
en andredivisjonsspiller og til å spille i 
Toppseriespiller.  I tillegg har du jo folk 
som pappa som har kjørt rundt til alle 
tider.

– Jeg håper vi kan ta 
vare på det vi var gode 
på i fjor og samtidig 
utvikle oss.

Hanne Mellingsæter
Født: 6. juli 1981
Klubb: Vålerenga
Posisjon: Forsvar
Draktnummer: 9

Tidligere klubber: Årvoll, Kjelsås

Favorittlag: Vålerenga, Manchester 
United og Barcelona (i den rekkeføl-
gen).
Favorittspiller: Carles Puyol og 
Morten Berre

Deg selv som spiller: 
– Jeg har ok spilleforståelse og du-
ellkraft.

Målsetning for året: 
Å levere opp mot mitt beste hver 
kamp, bidra med erfaring og score mer 
enn i fjor på dødball (3 i fjor).

Hanne Mellingsæter (32) har vært i Vålerenga siden 1997 og har vært med 
på en lang reise for å få Vålerenga opp til Toppserien. Nå er hun klar for 
sin 17. sesong i Osloklubben.

Beste fotballminne: 
– Opprykket til Toppserien. Jeg tror 
det ble sikret ved at et lag spilte 
uavgjort mot Alta oppe i Finnmark-
shallen, mens vi satt hjemme. Da tok 
vi en fest på sparket når alt var klart.

– I tillegg var det stort å rykke opp 
til førstedivisjon og da endelig klare 
kvalikken.

– Og til slutt var det stort å vinne 
Norway Cup.
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1. DIVISJON 1. DIVISJON

Fart
Fløya
Grei Kvinner Elite
Fortuna 
Kaupanger
Kongsvinger
Lyn
Sandviken
Sarpsborg 08
Urædd
Øvrevoll Hosle
Åsane Fotball Damer 

LAGENE I 1. DIVISJON 2014

Fjorårets 1. divisjon endte med at Grand Bodø rykket opp, mens Sarpsborg 08 endte på andreplass 
og spilte kvalifiseringskamp mot Amazon Grimstad for å kjempe om den siste Toppserie-plassen. Det 
endte med tap for sarpingene, mens Amazon klarte å beholde plassen i den øverste divisjonen med 
minst mulig margin.

Noen nye lag har også tilsluttet seg årets 1. divisjon. Fra fjorårets Toppserie rykket Sandviken ned, 
mens fra 2. divisjon har Øvrevoll Hosle og Urædd kommet. Den siste utskiftingen er at Voss rykket 
ned fra fjorårets 1. divisjon og må nå ned til nivå 3.

Det blir spennende å følge årets 1. divisjon.

Vil Fart komme sterkere tilbake etter å så vidt ha unngått nedrykk i fjor?
Vil Sandviken kunne ta seg direkte opp til Toppserien igjen?
Vil Sarpsborg fortsette å holde seg i toppen og kanskje ta seg opp til den øverste ligaen?
Og hvordan går det med nyopprykkede Urædd og Øvrevoll Hosle.

Det er mange spenningsmomenter i årets liga, så det er bare å følge med utover sesongen.

Alle foto på  denne siden: Støtt Norsk Kvinnefotball
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PELLERUD PELLERUD

– VM-kvalifiseringen har gått over all for-
ventning. Vi fikk en veldig gunstig start 
i fjor høst og har fulgt opp det i år, sier 
landslagssjef Even Pellerud.

– Men det er jo ikke over. Det blir veld-
ig spennende de neste månedene og før-
steplassen i gruppa står nok mellom Bel-
gia, Nederland og oss, legger han til.

Forskjellige arenaer
Når Norge spiller hjemmekamper med 
kvinnelandslaget spilles kampene på for-
skjellige arenaer. 

– Jeg tror vi vil foretrekke å spille på 
Ullevaal. Det er litt i forhold til respekt 
til banen og den flotte arenaen det er, men 
jeg personlig er mer opptatt av at vi vil 
spille med en god ramme rundt kampene. 

Med kamper rundt om i landet, så er det 
ofte mer engasjerte arrangører. Det mener 
Pellerud er meget viktig.

– Lokale arrangører er ofte mer entu-
siastiske. De skaper mye liv og røre før 

kamp, og de fyller opp tribunene. Det 
synes jeg personlig er veldig bra, men der 
har man forskjellige oppfatninger.

– Jeg syns at sånn som det er nå med 
noen kamper på Ullevaal og noen kamper 
andre steder er en grei ordning, legger han 
til.

Og neste hjemmekamp i VM-kvali-
fiseringen for Norge. Den spilles 7. mai. 
Da kommer Portugal på besøk til Tøns-
berg Gressbane. Sist det gikk landskamp i 
Tønsberg var det over 1000 tilskuere som 
så Norges U23-landslag mot Sverige U23 
en kald septemberkveld. Det endte med 
norsk seier. Nå er det A-lagets tur til å 
besøke byen.

– Det er fantastisk hyggelig. De har 
gjort en god jobb der nede og andre klarer 
det samme. Det gjelder å få tak i de gode 
arrangørene, og det er viktigere for meg 
enn hvor vi spiller.

EM-suksessen

Norge hadde stor suksess i EM i Sver-
ige i fjor sommer. Det er et av Pelleruds 
største fotballhøydepunkter.

– Jeg synes hele fjoråret var fantastisk 
morsomt og det var et høydepunkt i mitt 
liv på fotballbanen. Jeg synes jeg hadde et 
godt lag hele vinteren og jeg hadde et pos-
itivt inntrykk av laget fra første dag i Kina 
i januar. Jeg hadde en voldsom tro på la-
get hele veien. Selv om vi tapte kamper 
i mai og juni, så synes jeg vi hadde mye 
spennende i laget som vi bare måtte få ut. 
Og det. Det lyktes vi med akkurat når vi 
skulle. Det var gode forberedelser gjen-
nom våren og vi fikk en veldig god pre-
camp i Lillestrøm hvor vi fikk de fleste 
spillerne på plass i toppform. Vi lyktes 
med alt rett og slett og fikk da den formen 
man skal ha i et mesterskap.

– Det var ikke bare morsomt med 
prestasjonene våre, men også hele ar-
rangementet var utrolig morsomt å være 
med på, legger han til.

I finalen gikk det derimot ikke helt slik 
de ønsket. Prestasjonene var veldig gode 
og Norge styrte mye av kampen. Til slutt 
måtte de derimot se seg slått etter Tysk-
lands ene mål.

– Det er klart at i kamp nummer seks på 
kort tid, så er man alltid redd for at et er-
farent og sterkt lag som Tyskland skal bli 
for sterke, men det var de jo ikke. Det var 
vi som på mange måter førte kampen. Jeg 
synes det var en grei måte å tape på når vi 
spiller en så god kamp.

Og Pellrud forteller videre om all ros 
han har fått i ettertid.

– Jeg får kommentarer på EM-
sluttspillet og den finalen fra alle verden-
shjørner, og det er bare ros å få, så det er 
veldig morsomt.

På rett vei
Kvinnefotballen har ikke alltid stått like 
sterkt som en egen idrett, men mange har 
sett på det som et biprodukt til herrefot-

ballen. Det føler Pellerud at har endret seg 
nå.

– Jeg synes interessen til folk du møter 
på gata er stor. Det er ikke lenger sånn at 
folk ser på kvinnefotball som noe merke-
lig eller noe biprodukt av herrefotballen. 
Kvinnefotballen står solid på egne ben og 
fanbasen bare øker og øker. Det er mor-
somt å se hvordan opinionen har endret 
totalt syn på laget vårt og innser mer og 
mer at fotball er den største idretten i 
verden også på kvinnesiden.

Til tross for dette, så har det ikke 
kommet nevneverdig flere tilskuere på 
kamper. Hverken på landskamper eller på 
klubbkamper i Toppserien.

– Det har dessverre ikke slått ut i til-
skuerinteressen rundt kampene. Hverken 
når landslaget spiller, eller når klubbene 
spiller. Det er nok det siste som vi må ha 
på plass. Det er en lang, strategisk prosess 
som må skje der. Vi er på riktig spor, men 
det går sakte.

Selv om kvinnefotballen i Norge er på 
riktig spor, så gjenstår fortsatt mye arbeid. 
Norge ligger fortsatt et stykke bak andre 
europeiske nasjoner.

– Vi er langt bak andre europeiske 
land, som Tyskland, Frankrike og Sver-
ige. Nå så vi at det var 35.000 tilskuere 
på U17-VM i Costa Rica. Det er stor in-
teresse både i USA, Canada, Mexico og 
Sør-Amerika. jeg vet ikke hva vi gjør feil 
i Norge, men det er et eller annet som ikke 
har slått til i Norge ennå.

A-landslaget har fulgt opp EM-suksessen med solid spill i VM-kvalifiseringen. Fem strake seire og gruppe-
ledelse gjør at de er på god vei mot VM i Canada 2015.

Norges VM-kvalifisering
Kamper:
Norge - Belgia: 4-1
Norge - Albania: 7 -0
Nederland - Norge: 1-2
Hellas - Norge: 0-5
Beliga - Norge: 1-2
Norge - Portugal: (7. mai)
Norge - Hellas: (14. juni)
Portugal - Norge: (18. juni)
Albania - Norge: (13. september)
Norge - Nederland: (17. september)

Tabell:
1. Nederland: 16 poeng
2. Norge: 15 poeng
3. Belgia: 13 poeng
4. Portugal: 9 poeng
5. Albania: 3 poeng
6. Hellas: 0 poeng

*Norge og Portugal har to kamper tilgo-
de på resten av lagene.

PÅ VEI MOT 
CANADA-VM

*Mer med Even Pellerud vil 
komme på Fotballmagasinet 
sine nettsider iløpet av som-
meren.
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U-LANDSLAG U-LANDSLAG

– Jobben er på en måte delt i flere arbeid-
sområder, sier Kringen.

Og den første delen går på landslagss-
pillerne.

– Jeg er faglig ansvarlig for de alders-
bestemte landslagene våre. Jeg følger opp 
landslagene og trenerne våre. I tillegg 
følger jeg opp arbeidet ut mot kretsappa-
ratene. Spillerutviklerne i kretsene har en 
vitkig rolle for de yngste landslagsspill-
erne våre.

Og iløpet av året håper hun at det skal 
bli ansatt en heltidstrener for J16-17-land-
slaget.

– I løpet av året håper vi også at vi skal 
få til å ansette en J16-17-landslagstrener, 
så vi får enda tettere samarbeid med klub-
ber, kretser og skole. Det er en utfordring 
at de yngste spillerne har mange arenaer. 
De spiller på klubblag, kretslag og land-
slag. I tillegg spiller de gjerne på flere lag 
i klubbene. Vi vil få inn noen som kan 
kordinere med klubbtrenerne. For klubb-
trenere er alltid de viktigste i en spillers 
liv.

En annen del av jobben som fagsjef 
består av å følge opp Toppserieklubbene.

– Jeg har et sportslig oppfølgingsansvar 

inn mot Toppserieklubbene, sier Kringen 
og utdyper.

– Det vil i praksis si å se på utvikling-
splanene deres i forhold til det sportslige. 
Det har vi hatt møte med hver enkelt 
klubbene på under La Manga-oppholdet. 
I tillegg er vi med på å arrangere og ta tak 
i fagtiltak for Toppserietrenerne. Vi utfor-
drer også trenerne sportslig i sine klubber 
i forhold til hvordan de kan ta steget enda 
et hakk videre. Vi ønsker at alle klubbene 
skal utvikle seg og bli enda bedre. Det å 
være med på å se ting litt utenfra kan ofte 
være til god hjelp.

Men det er ikke bare det Kringen job-
ber med. Hun har også et ansvar inn mot 
NFFs utviklingsavdeling.

– Jeg har også ansvar inn mot NFFs 
utviklingsavdeling. Utviklingsavdelingen 
jobber i utgangspunktet med barne- og 
ungdomsfotball, trenerutdanning, integre-
ring også videre. Selv om vi jobber med 
Toppfotball og ikke barne- og ungdoms-
fotball, så er det viktig for os å også ha en 
stemme inn der, så vi kan sette trykk på 
ting der også.

– Der er det et godt stykke arbeid på 
gang, som vi håper skal gjøre den delen 

Gøril Kringen startet arbeidet som fagsjef i Norges fotballforbund (NFF) i fjor. I tillegg har hun ansvaret for 
U23-landslaget. Hun forteller her litt om hva arbeidet går ut på.

av norsk fotball enda bedre, legger hun til.

Mye erfaring
Kringen selv har vært med på mye opp 
igjennom karrièren. Hele syv seriegull og 
åtte cupgull som spiller med Trondheims/
Ørn, samt et seriesølv som trener med 
samme klubben. I tillegg har hun et OL-
gull fra Sidney 2000 å skimte med. Det 
er med andre ord mye erfaring Kringen 
sitter med.

– For meg er det veldig nyttig å ha den 
erfaringen. Det å ha vært i toppfotballen 
og ha kjent det på kroppen både som spill-
er og som trener, er veldig godt å ha med 
seg.

– Man kjenner utfordringene og man 
kjenner livet i klubb. Det synes jeg er 
veldig nyttig for arbeidet mitt som fagsjef 
og som U23-landslagssjef.

U23
Kringen jobber som sagt også som hov-
edtrener for U23-landslaget.

– Jeg startet som assistenttrener for Jarl 
(Torske) fra 2007, men fikk tidlig mye 
ansvar før jeg tok over laget på fast basis 
i 2012, da jeg sluttet som trener i Trond-
heims/Ørn, sier Kringen, som mener 
U23-laget er viktig å ha i Norge.

– Vi ser viktigheten av U23-landslaget. 
De fleste som spiller på A-landslaget har 
gått veien via U23. Man har fått jobbe 
med mye gode spillere, så det har vært en 
morsom og lærerik periode. 

Selv om U23-laget spiller kamper, så 
er det foreløpig ingen viktige kamper for 
de i den form at de teller noe i forhold til 
ranking eller at laget skal i noe mester-
skap.

– Man savner kanskje det at en kamp 
er veldig viktig, men samtidig spiller man 
for et landslag og det er prestisje nok i seg 
selv. 

Samtidig er hun åpen for at det op-
prettes en turnering for U23-landslaget.

– Vi kunne tenkt oss at det kunne blitt 
noen turneringer. Gjerne UEFA eller FI-
FA-turneringer. Det vi ser nå er at flere 
nasjoner ser viktigheten av U23. Veldig 
mange har stoppet på J19-20 fordi det er 
FIFA-mesterskap der, og det ligger ikke 
noe prestisje videre mot U23 i den for-
men. Men flere og flere ser nå at spranget 
fra J19 til A-landslag er for langt for de 
fleste spillerne. Flere nasjoner har nå val-
gt å satse mer på U23.

– Des flere lag det blir, des større sjanse 
er det for at vi får en turnering av vik-
tighet, legger hun til.

I mars var også U23-laget på La Man-
ga. Da ble det tre strake tap mot henholds-
vis Japan, USA og Tyskland. Men god 
matching var det for jentene.

– Vi møter verdensklasse og var for-
beredt på at det skulle bli tøft.

Selv om det var tøffe kamper, fikk der-
imot Kringen og landslagsledelsen gode 
svar.

– Vi fikk gode svar fra noen enkeltspill-
ere. I faser av spillet henger med, men 
samtidig er det andre faser av spillet hvor 
vi henger litt bak.

– Man ser også at mot de aller beste i 
verden, så blir man straffet hardt for feil. 
Det er en fin arena for spillerne, slik at de 
får topp internasjonal matching, legger 
hun til.

Og det er det som er det viktigste med 
U23-landslaget.

– Det viktigste er de individuelle refer-
ansene og den internasjonale matchingen 
som de enkelte får. Vi er et rent utvikling-
slag for A-landslaget.

– Hovedmålet med laget er å utvikle 
spillere inn mot A-landslaget og gi spill-
erne topp internasjonale referanser.

*Mer om spillerutvikling og Gøril Kringen vil 
komme på Fotballmagasinet sine nettsider iløpet 
av sommeren.FAGSJEF I NFF
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J19-EM J19 EM

Men først er det EM på hjemmebane med 
J19-landslaget. Der er målsetningen klar 
og det har den vært siden han møtte spill-
ergruppa etter EM i Wales i fjor.

– Når vi hadde samlingen med jentene, 
så skrev jeg 27. juli på tavla. Da er det 
EM-finale på Ullevaal stadion og der skal 
vi være. Vi er veldig tydelige på at vi skal 
ha den offensive målsetningen når vi først 
har EM på hjemmebane, sier Torske.

– Vi har såpass mange bra spillere nå 
og jeg føler det er en naturlig målsetning, 
legger han til.

Mangler gullet
Og er det noen som vet hva han snakker 
om, så er det Torske. Han har vært med 
J19-landslaget lenge og har totalt trent 
jentene i ni EM-sluttspill, hvor han har 

ført laget til fem semifinaler og fire fina-
ler. Men gullet. Det mangler han fortsatt.

– Vi har fire sølv og én bronse, men vi 
mangler gullet da. Det hadde vært fantas-
tisk å avslutte med det på hjemmebane.

– Samtidig vet jeg hvor marginalt det 
er og det viktigste er at vi er i og spiller 
mesterskap. Det er alltid god læring for 
jentene. De får smake på det internasjon-
ale miljøet og der høster du erfaring som 
du ikke kan få uten å få oppleve det.

Å spille mesterskap i ung alder er også 
noe jentene får god nytte av når de kom-
mer opp på A-landslaget.

– En liten del av suksessen som A-land-
slaget har nå er at jentene har vært veldig 
mye ute å spilt både EM- og VM-sluttspill 
på aldersbestemte landslag. Så det er vik-
tig for norsk kvinnefotball at vi stadig får 

spille mesterskap.

– De er hjertelig velkomne
Og for de som lurte. A-landslagsspillere 
som egentlig er J19-spillere. De kan spille 
i årets EM. Det betyr med andre ord at 
vi kan få se profiler som blant annet Ada 
Stolsmo Hegerberg og Caroline Graham 
Hansen i sommerens EM.

– Ja, de har lov til å spille i EM. Jeg 
har løpende dialog med begge to om det, 
men stresser det ikke på noen måte. For 
per definisjon er de A-landslagsspillere 
og det er deres naturlige arena. Jeg har 
uttrykt overfor begge at jeg ønsker å ha 
de med for de vil selvsagt være med på å 
styrke laget.

– Jeg har ikke stresset det, men vi har 
en åpen dialog, og de er begge to hjertelig 

Gruppetrekningen foregår på Ullevaal stadion den 
29. april og følgende land er klare for sommerens 
mesterskap:

- Norge
- Skottland
- Sverige
- Nederland
- Belgia
- England
- Spania
- Irland

Norges kamper spilles på følgende sted og datoer:

- Tirsdag 15.juli: Sarpsborg stadion
- Fredag 18.juli: Tønsberg stadion
- Mandag 21.juli: Sarpsborg stadion

I tillegg til i Sarpsborg og Tønsberg spilles det 
kamper på følgende steder: 

- Strømmen stadion
- UKI Arena (Jessheim)
- Mjøndalen stadion

Finalen spilles på Ullevaal stadion søndag 27.juli.

velkommen om de har anledning.

Tøff kamp om plassen
Gang på gang klarer Torske og landslag-
sledelsen å forme et nytt J19-lag som 
presterer på internasjonalt nivå. Det er 
takket være et godt nettverk.

– Nå har vi et veldig godt nettverk. Jeg 
bruker veldig mye klubbtrenere, spillerut-
viklere, krets og de andre landslagstren-
erne. I tillegg ser jeg mye fotball selv. Jeg 
har et godt team rundt meg, men det er 
klart at det alltid er vanskelig å plukke ut 
en tropp.

Og når laget skal taes ut til sommeren. 
Da er det hard kamp om plassene. Torske 
tror nok det vil bli noen skuffede spillere.

– Vi var i La Manga med 20-21-spillere 
og det skal kuttes ned til en tropp på 18 til 
slutt. Da blir det noen som blir skuffet ilø-
pet av forsommeren, men slik er det nå. Vi 

har opplevd at vi har hatt spillere som har 
vært på J19 og levert bra, men når vi har 
tatt ut VM-tropp året etter, så har vi ringt 
å fortalt at det ikke er plass i VM-troppen 
til de. Det er selvsagt tungt for de som op-
plever det. 

Blir ikke lei
Selv om han har vært i jobben i 14 år, så 
har han aldri blitt lei, og han trekker par-
alleller til skolen.

– Det er kjempespennende. Jeg følger 
J16-17 tett og ser veldig mye klubbfot-
ball. Mange sier “blir du ikke lei etter 14 
år med J19?”, men det her er jo som en 
slags skolearbeid. Du fåt hele tiden nye 
elever og nye lag som du skal forme og 
sette sammen.

– Så det er ikke mange dager jeg har 
vært lei arbeidet.

*Mer om Jarl Torske sin 
karrière innenfor kvinnefot-
ballen og om spillerutvikling 
i Norge vil komme på Fot-
ballmagasinet sine nettsider 
iløpet av sommeren.

Til sommeren avslutter Jarl Torske sitt arbeid med J19-landslaget før han går fullt inn i arbeidet som assistent-
trener for herrenes A-landslag.

Info om J19-EM:

GÅR FOR FINALEPLASS
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Vi møter Vegeir på Helsfyr ved 12-tiden 
på vei til kampen mellom Stabæk og Av-
aldsnes. På vei til kampen må han stikke 
innom Oslo Tannlegesenter for å hente 
premier til en konkurranse de har hatt på 
sin side.

Når vi først kommer oss til Nadderud 
blir vi sittende å vente litt på at lagene 
skal komme ut og varme opp.

– Ideen til SNKF kom 1. april 2011 et-
ter en tur med Stabæk til Tromsø for en 
treningskamp mot Fløya. Da ble vi eni-
ge om å starte en slik side, og det er da 
SNKF ble født kan du si.  Selve siden ble 
startet opp 29. mai, sier Vegeir Kjærstad 
om sidens oppstart.

Men hvor mye tid brukes på dette om 
dagen?
–  For min del blir ca 4-5 timer hver 
dag i snitt og man får jo mellom 50-150 
meldinger om dagen. Det er som å gå på 
dugnad i borettslaget 4-5 timer hver dag 
hele året.

Blir du ikke sliten?
– Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har 
sovna under bilderedigering. Og en gang 
hadde jeg lastet inn alle bildene på face-
book, men sovna rett før jeg skulle trykke 
på knappen som skulle dele bildene på si-

den, sier han med en latterfull tone.

20-30 mil i uka
Og ikke nok med at det er mye arbeid. Det 
blir også mye kjøring. Derav blir det også 
en del utgifter til drivstoff.

– Tror ikke jeg overdriver når jeg sier 
det i hvert fall blir 20-30 mil i uka, så det 
koster jo en del med drivstoff og ikke 
minst med bomring.

SNKF har to sponsorer som hjelper til, 
men inntektene derfra går rett til sidene 
deres.

– De er meget gode og ha, men vi har 
valgt å bruke det vi får tilbake til siden, 
premier på konkurranser og til noen an-
dre planer. Så det går ikke én krone til 
dekking av utgifter.

– Heldigvis har vi to sponsorer i Comet 
Sport Lillestrøm og Oslo Tannlegesenter 
som er med for å støtte arbeidet vi gjør 
og ikke er så opptatt av hvor mye reklame 
plass de får.  Mange av planene våres vil 
du nok se til sommeren, smiler han lurt.

Får ros
Og det er mange i kvinnefotballmiljøet, 
både spillere og andre rundt, som setter 
pris på det arbeidet SNKF legger ned.

– Jeg tror nok ikke det er meg de setter 
pris på, men det vi gjør. Det har jo vært 

tynt med mediadekning, så jeg tror jen-
tene er glad noen gidder.

Og til tider får de også ros for innsatsen 
som legges ned.

– Joda, får høre det ofte, sier han og for-
teller videre at når han prater med spillere 
eller andre, så får dem ros for jobben som 
blir gjort.

– Når jeg kommer til Hamar og skal 
dekke Fart, så står det alltid en tallerken 
med to vafler og brus der til meg, smiler 
han.

Videre forteller han om en tur til Sarps-
borg.

– Det kom en dame som var i kiosken 
ned og lurte på om jeg ville ha noe drikke 
og spise, for hun syntes jeg gjorde så god 
jobb for kvinnefotballen. Det er jo hyg-
gelig.

Over 12.000 følgere
Og med over 12.000 følgere på Facebook 
er SNKF blitt Norges største nettsted for 
norsk kvinnefotball.

– Jeg har ikke sjekket hva andre rene 
kvinnefotballsidene har, men vi er nok 
store i norsk målestokk. Jeg tenker ikke 
på det som suksess eller hvor store vi er. 
Dette startet som en hobby og vi hadde 
det bare gøy i starten, men jo mere det har 
vokst, jo bedre må vi være. 

– Det gikk vel ikke opp for meg hvor 
mye det betydde for mange før på kick-
off-en i fjor. Da fylte jeg 40 år samme dag 
og fikk mange hilsner. Først da kom det 
frem hvor mye det arbeidet som ble gjort 
betyr for mange. Selv om det er mye ar-
beid, så er det hyggelig og gøy å kunne 
hjelpe mange. 

Men hvor mange jobber i SNKF?
– Vi er to til daglig som har «driften» av 
siden. Vi har en i Alta som har ansvaret 
for hva som legges ut, så alle ikke legger 
ut i tide og utide. Hun er meget dyktig til 
å finne ting og jeg tror ikke jeg kunne ha 
fått tak i en bedre person til akkurat den 
jobben.

– I tillegg er jeg opptatt av at de som 
hjelper oss skal være seriøse. De må vite 
hva vi gjør og hvorfor vi gjør det.  Vi 
har folk i Førde, Harstad, Hamar, Lar-
vik, Ålesund og Oslo og omegn. Dette er 
meget gode og dyktige folk som gjør det 
fordi de trives med det. Alle gjør så mye 
de selv ønsker. Dette er jo frivillig og alle 
har ett liv utenom også. Bare ikke jeg, ler 
han.

Etter en stund med venting på Nadder-
ud kommer lagene på banen og Vegeir 
begynner å ta bilder, henter info for star-
toppstillingen og gjør klart for oppdater-
ing.  Under kampen tar han mye bilder og 
oppdaterer flittig.

Ikke nok med at han tar bilder og op-
pdaterer. Innimellom prater han med an-
dre journalister som lurer på ting. Vegeir 
vet nemlig det meste om hvem som spiller 
og hvem som sitter på benken, hvilket an-
dre lag de har spilt på, hvem som drar på 
skole til sommeren og mye annet. Jour-
nalisten som spør blir litt satt ut av all in-
foen Vegeir kommer med og Vegeir flirer 
litt for seg selv.

11-timers dag
Etter kampen går Vegeir bort å prater og 
vil si hei til noen bekjente.

Men det blir en kort prat denne gang. 
For på Sofiemyr starter nemlig kamp 
nummer to for dagen like etter at sluttsig-
nalet gikk på Nadderud. Dermed er det 
rett i bilen og avgårde til neste kamp på 
programmet.

I bilen forteller Vegeir at han «bare» tok 
1200 bilder på den første kampen og han 
håper minnebrikka holder ut den neste. 

Men hvor lang tid tar det egentlig å redi-
gere alle disse bildene?
– Det er det som tar mye tid. Jeg er nok 
ferdig ved 23-tiden i kveld en gang regner 
jeg med.

Det vil si at denne dagen vil Vegeir job-
be fra 12 til 23, noe som vil si elleve timer.

– Det er ikke så ille det. Det er verre 
når jeg har 12-timers nattevakter og skal 
dekke kamper samme helgen. De dagene 
er tøffere, for da blir lite søvn. Samtidig 
er natta den beste tiden å jobbe med bilder 
på, for da er det ikke så mange på face-
book.

Men hva er egentlig det viktigste med 
bildene?
– Jeg tror de fleste jentene synes det er 
gøy å få se bilder av og til, men tanken 
bak er å bombardere facebook med bilder 
og skape interesse på den måten.

Men noen ganger må de også ta hensyn 
til spillerne.

– Man kan ikke tagge samme spiller i 
samme bilde flere ganger og at jeg skal 
være fornøyd med bilde før jeg deler. Det 
skal ikke vises noe galt som ansiktsutt-
rykk eller noe slik.

Får du meldinger om misfornøyde spill-
ere på grunn av bildene?
– Nei, men noen selvfølgelig. De er ikke 
sure på noen måte. Noen sier del alt og 
for noen er det mer viktig. Det må vi res-
pektere. Får vi lov å ta bilder skal vi vise 
respekten verdig også.  Dette er sjeldent 
noe problem. Er jeg i tvil spør jeg alltid 
spilleren først.

Ikke bare tar han bilder, men han op-
pdaterer også kamper live. Han får 
sjeldent kjeft for oppdateringene, men 
han forteller om en episode fra en kamp 
i Sarpsborg.

– Kampen hadde startet klokken 15:00 
og jeg skulle på jobb og ha nattevakt 
klokken 18:00 ved Lillestrøm. Når kamp-
en nærmet seg slutten, fant jeg ut at jeg 
måtte gå og da ble jeg enig med en bek-
jent på tribunen om at han skulle sende 
en sms hvis det skjedde noe og når kamp-
en var slutt. Dette var kampen mellom 
Sarpsborg08 og Fløya. I bilen på vei hjem 
så får jeg ikke så mye oppdateringer, men 
leser at folk har begynt å skrive "Har du 
sovna", "Er kampen over", "Ka skjer" 
"Nå må dokker skjerpe dokker". Men 
heldigvis tikket det inn en sms hvor det 
sto "kampen slutt".

– Dette forteller bare at det betyr noe 
for mange, legger han til.

– Må sette grenser
Vi ankommer Sofiemyr og vi går fort bort 
til banen der kampen allerede er  i gang. 
Vegeir spør en tilskuer om kampbilde 
og stillingen, før han setter seg ned med 
kamera og oppdatering.  Han innrømmer 
at han kan ikke navnene på alle, men de 
fleste.

– Det er ikke lett uten navnlister, sier 
han. 

En gjeng gutter kommer også bort til 
Vegeir når han har satt seg ned. "Hvem 
har laget genseren deres?” Det er jeg svar-
er Vegeir, og slagordet på ryggen "Ekte 
mannfolk ser kvinnefotball?" Det er også 
meg svarer Vegeir og forteller at det er 
gensere med "Fotball er Fotball" på også.

Kampen går sin gang og Vegeir er 
fornøyd med dagen. Etter kampen fortell-
er han at det er noen spillere som skulle til 
Gardermoen som skal sitte på for å rekke 
flyet hjem til påskeferie, men det var gre-
it for han, siden han ikke bodde så langt 
unna.

Han avslutter kvelden med bilderedi-
gering, og når vi senere på kvelden prat-
er vi med Vegeir, kan han han fortelle at 
han ble ferdig ved 23-tiden og at han var 
sliten.

– Det er mye å gjøre, men det er gøy. 
Man må lære seg å sette grenser på hva 
man tåler også. Merker man at det blir for 
mye, må man bare skru av eller si ifra.  Er 
jo ofte det blir meldinger hele dagen hvor 
første melding ligger på mobilen når jeg 
står opp og den siste tikker inn ved 1-2 
tiden om natta.

– Men vi kan ikke gi oss nå. Drømmen 
er å kunne jobbe med dette til daglig, men 
det blir nok bare en drøm.  Skulle ønske 
jeg hadde mer tid i helgene, men det kom-
mer mye morsomme kamper til sommer-
en. J19-EM og andre spennende kamper. 
Og jeg gleder meg til mandag, da er vi 
endelig i gang igjen, avslutter Vegeir før 
han tar kvelden.

Støtt Norsk Kvinnefotball (SNKF) blir stadig større. Vi har fått være med 
Vegeir Kjærstad og fulgt han iløpet av en arbeidsdag med kvinnefotball.

SNKF

– Ideen kom 1. april 2011.
– Nettsidene kom 29. mai 2011.

– Har 12.861 følgere på facebook 
(per 20.04.2014)

– Har 1.754 følgere på twitter (per 
20.04.2014)

– Nettside: snkf.wordpress.com
– Twitter: @SNKvinnefotball
– Facebook: facebook.com/ norsk-
kvinnefotball
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