
- 7 -

Ingrid Moe Wold:
Jakter sin første cuptriumf
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Ingrid Moe Wold har to seriegull 
med LSK. Nå jakter hun sitt første 
cupgull.
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OSLO: Vi møtte LSK-spiller Ingrid Moe 
Wold på en café på bislett i starten av no-
vember.

I intervjuet får vi vite hva hun mener 
om årets seriegull med LSK, proffdage-
ne i klubben og selvfølgelig hvilke tanker 
hun gjør seg om årets Cupfinale.

– Kunne ikke blitt bedre
Vi starter med en liten oppsummering av 
årets sesong som kan sies å være veldig 
vellykket for Moe Wold og LSK.

– Det har vært en veldig bra sesong for 
vår del. Veldig god vårsesong, men så 
varierte det kanskje litt mer på høstseson-
gen, hvor vi ga fra oss litt av initiativet. 
Også ble det spennende helt inn, men det 
var veldig gøy å avgjøre det på hjemme-
bane, sier Moe Wold.

For i siste serierunde møttes LSK og 
Stabæk til dyst og det var enkel regning. 
«The winner takes it all». LSK ledet seri-
en med to poeng før kampen og ville med 
seier eller uavgjort ta gullet, mens Stabæk 
måtte vinne. Det endte da med 3-0-seier 
til LSK, som dermed kunne juble for se-
riegull.

– Sånn det ble, så kunne det ikke ha blitt 
noe bedre. jeg tror det er den største kam-
pen alle har spilt på klubbnivå. Det var 
god stemning og mye folk. Veldig gøy.

– Det var et mål vi hadde i år og det er 
veldig gøy at vi klarte det. Det bringer jo 
med seg Champions League neste år. Det 
var veldig viktig for oss at vi klarte det i 
år, også synes jeg det var veldig fortjent 
utifra sesongen totalt sett. Det var gøy at 
vi klarte å prestere på hjemmebane i den 
siste kampen.

Og gullet. Det ble sikret foran hele 
1643 tilskuere. Ny tilskuerrekord i Topp-
serien der altså.

– Det er jo noe nytt og i hallen blir det 
jo ekstra stor stemning. Det blir mye lyd 
bare med ti stykker og når det er så mange 
blir det en helt fantastisk stemning. Så det 
er veldig gøy.

To seriegull
Det var Moe Wolds andre seriegull etter at 
hun kom til LSK. Sist var i 2012. Vi hører 
om hun klarer å sette de to gullene opp 
mot hverandre.

– Det var kanskje ekstra stort den første 
gangen, men samtidig var gullet sikret på 
bortebane, men det ble en skikkelig stor 
fest på hjemmebane likevel da, sier hun 
om gullet i 2012.

– Men med rammen og spenningen nå, 
så var det mye mer knyttet til i år. Man 
blir jo kanskje ekstra glad når det blir av-
gjort på den måten, og det å få feire med 
fansen var utrolig moro, sier hun om årets 
gull.

– Så det er på hver sin måte, legger hun 
til.

Champions League neste år
Med seier i Toppserien venter nå Cham-
pions League-spill for LSK og Moe Wold 
neste år. I fjor ble det 1-8-tap for Malmö 
over to kamper i 16-delsfinalen. Nå venter 
derimot nye muligheter i den gjeve turne-
ringen.

– Vi er et mye bedre lag nå enn vi var 
da, og da vi var i Champions League i fjor 
hadde vi skader på en del sentrale spille-
re, sånn som Stabæk har hatt i år. Det har 
vært litt kjipt for Norge sin del sånn sett, 
men nå klarte jo Stabæk to gode presta-
sjoner mot Wolfsburg.

For Stabæk møtte i år Wolfsburg, som 
har to seire på rad i Champions League. 
Neste år håper da Moe Wold at LSK unn-
går de antatt beste lagene.

– Jeg håper vi kanskje kan komme unna 

de aller verste og at vi kan klare å komme 
oss videre fra første runde. Jeg har stor tro 
på at vi kan klare det. Vi har jo slått en del 
internasjonale lag både i år og i fjor, så det 
blir veldig spennende og veldig morsomt 
å få være med på det igjen.

Og neste år kan det bli et historisk år i 
Champions League. Det snakkes nemlig 
om at de skal innføre gruppespill fra åtte-
delsfinalen.

– Man må jo komme gjennom den før-
ste kampen, men jeg synes det høres vel-
dig spennende ut. Man får jo ennå flere 
internasjonale kamper mot god motstand, 
så jeg er positiv til det.

Proffdager
Men hvordan har LSK lykkes så godt som 
de har i år? Jo, de har innført noe de kal-
ler proffdager. Spillere blir da kjøpt fri fra 
jobber to ganger i uken og de dagene er 
det kun fokus på fotball og samhold.

– Vi møtes sånn åtte-ni og har en mor-
genøkt. Så samles vi på Åråsen hvor vi har 
møte, analyse og spiser lunch. Så slapper 
vi av litt og har trening igjen i to-tre-tiden.

Og etter en evaluering de har hatt, så er 
de veldig positivet til proffdagene.

– Det gir oss mer tid sammen både på 
og utenfor banen. Vi har fått trent mer re-
lasjoner og jeg føler vi har fått mye mer 
struktur både offensivt og defensivt. Vi 
har hatt en liten evaluering og vi føler ab-
solutt at proffdagene har vært med på å 
bidra til suksessen.

Jakter sin første
Men nok om seriegull og Champions Le-
ague. Vi tar praten videre til cupen og det 
har ikke vært en enkel vei til finalen for 
LSK. Først slo de ut Stabæk i kvartfina-
len, før de slo ut Avaldsnes i semifinalen. 
I begge kampene viste LSK seg å være 
solide.

– Vi synes selv at vi har hatt en veldig 
hard vei til cupfinalen, men da er det desto 
mer morsomt å stå i den finalen, for da 
føler man jo at det er veldig fortjent.

– Det var to tøffe kamper og særlig den 
mot Avaldsnes borte var tøff synes jeg. 
Men da fikk vi jo en ekstremt god start og 
ledet 3-0 til pause sånn ut av det blå. Jeg 
føler vi klarte å nullstille oss foran hver 
kamp i den harde perioden og vi klarte å 
prestere utifra hver enkelt motstander, så 
det er veldig gøy at vi klarte det, fortsetter 

hun.
Nå venter da Trondheims-Ørn i cupfina-

len. Det blir Moe Wolds andre cupfinale. 
Hun tapte 0-1 mot Røa når LSK Kvinner 
het Team Strømmen tilbake i 2009. Nå 
jakter hun dermed sin første cuptriumf.

– Først og fremst gleder jeg meg veldig. 
Det er jo en stund siden jeg var i cupfinale 
sist og jeg har jo aldri vunnet cupfinalen 
før. Det blir veldig spennende og vi vet 
at Trondheims-Ørn er en god motstander. 
Vi tar den kampen på alvor, men har vel-
dig, veldig lyst til å ta «the double». Det 
handler om å holde fokus, så vi klarer å 
prestere i en siste kamp.

For om LSK ikke spiller på sitt beste 
kan fort Ørn ende opp som vinner. Sist 
lagene møttes endte det nemlig 1-1 i 
LSK-hallen.

– Hvis man ikke er på topp duellmessig 
og sånne ting, så kommer heller ikke det 
offensive spillet, og da er Trondheims-Ørn 
et såpass bra lag at de kan slå oss.

110 kamper
Men nok om laget og lagets sesong. Nå 
beveger vi oss nærmere inn på Moe Wold 
selv. Hun er faktisk historisk etter å ha 
notert seg for 110 Toppseriekamper for 
LSK. Det er like mange som klubben har 
spilt under navnet LSK Kvinner. Dermed 
har hun altså spilt samtlige Toppserie-
kamper som LSK Kvinner har spilt.

– Det er ikke akkurat noe jeg tenker på. 

Når dette kom opp før i år, hadde jeg ikke 
tenkt så mye over det, men jeg visste at 
jeg aldri hadde stått over noen kamper. 
Det er jo gøy. Det viser at jeg har holdt 
meg skadefri og at jeg har prestert såpass 
bra at Monica (Knudsen, hovedtrener red.
anm) vil bruke meg i hver kamp.

Omskolering
Og i år har Moe Wold fått en ny rolle i 
laget. Tidligere spilte hun på midtbanen, 
men i år har hun tatt rollen som back. En 
rolle hun trives med.

– Jeg fikk vite det før sesongen var over 
i fjor og var egentlig positiv til det med en 
gang. Jeg har sett på back som en veldig 
morsom og utfordrende rolle å spille og 
jeg føler det har gått bedre og bedre. Det 
er klart at det er litt forskjell i forhold til 
posisjonering og sånt. Det har vært utfor-
drende og morsomt, også håper jeg det 
bare blir bedre og bedre neste år.

Og back i LSK er en rolle hvor du også 
bidrar ekstremt mye offensivt. De fleste 
kampene LSK spiller er det de som sty-
rer spillet, og da er Moe Wold mye med 
i angrep.

– Mye av spillet er bygd opp rundt oss 
backene. Vi skal være med frem og bidra 
i det offensive spillet. Og jeg tror nok det 
er derfor det er veldig gøy. Man føler at 
man er med i det offensive og ikke bare i 
det deffensive.

Ingrid Moe Wold jubler for seriegull tidligere i år. Foto: Andreas Kristoffer Berge

Ingrid Moe Wold under en internkamp med A-landslaget tidligere i år. Foto: Andreas Kristoffer Berge
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– Er noe jeg jobber mot
I landslagssammenheng har Moe Wold 
flere kamper for yngre landslag, men også 
åtte A-landskamper. Debuten kom mot 
Sverige i januar 2012, mens sist lands-
kamp hun spilte var mot Spania i januar 
i år. Siden januar har hun kun spilt en in-
ternkamp med landslaget, men har ikke 
blitt kalt inn til samling utenom det. Men 
ambisjonene er der.

– Ambisjonene er der. Det er helt klart. 
Jeg har lyst til å være blant de beste i Nor-
ge og trener hardt for det hver dag. Samti-
dig prøver jeg bare å være best mulig for 
LSK, så får de ta meg ut hvis de synes jeg 
er god nok. Mer får jeg ikke gjort, men det 
er jo et mål selvfølgelig.

Og neste år. Da er det VM i Canada for 
det norske landslaget.

– Det hadde helt klart vært veldig gøy å 
få bli med dit. Det er noe jeg jobber mot.

Spilte med olympisk mester
Moe Wold spilte i Gjøvik før hun dro 

til Team Strømmen i 2009. I Gjøvik var 
hun lagvenninne med olympisk mester i 
langrenn, Ingvild Flugstad Østberg. De to 
har lenge vært gode venner.

– Vi er jo fortsatt veldig gode venner. Vi 
trener selvfølgelig ikke så mye sammen 
nå lenger, så jeg tror nok treningshverda-
gen hennes har blitt en del anerledes enn 
når vi trente sammen.

– Men Ingvild er en veldig målrettet 
person. Hun trener mye og legger ned 
veldig mye arbeid i det hun gjør, så det er 
klart at hun er et forbilde sånn sett. Også 
er det veldig, veldig gøy at hun har kom-
met dit hun er og presterer så bra, fortset-
ter Moe Wold.

Selv om begge er toppidrettsutdøvere 
så er det ikke nødvendigvis bare trening 
de to snakker om på privaten.

– Selvfølgelig snakker vi litt om idrett 
når vi møtes, men som regel prøver vi å 
prate om en del andre ting, så det blir ikke 
så mye treningsprat egentlig.

En typisk hverdag:
Mot slutten av intervjuet ber vi Moe Wold 
forklare hvordan en typisk hverdag er for 
henne.

– Nå er jeg så heldig at jeg stort sett 
spiller fotball. Jeg står opp og drar på tre-
ning, også er jeg enten på jobb eller så har 
vi den proffdagen på Åråsen. Så er det ny 
trening igjen på ettermiddagen. Så drar 
man enten hjem for å slappe av eller så 
finner jeg på noe gøy på kvelden.

– Det blir ikke så mye fritid, men sam-
tidig med den proffdagen nå, så får vi litt 
mer fritid på kvelden enn vi hadde før. Før 
var det sene treninger også, legger hun til.

Ingrid Moe Wold
Født: 29. januar 1990
Klubb: LSK Kvinner
Posisjon: Back
Tidligere klubber: Kapp, Gjøvik, 
Team Strømmen

Favorittlag: Liverpool
Favorittspiller: Steven Gerrard

Deg selv som spiller:
– Hardtarbeidende, engasjert og ivirg.

Betydd mest for deg:
– Litt klisje, men det må bli mamma 
og pappa

Draktnummeret:
Har du noe forhold til draktnummeret 
ditt som er nummer 2?

– Jeg har egentlig ikke det. Det var 
bare et nummer jeg fikk når jeg kom 
til Team Strømmen, så har det bare 
fulgt meg. Jeg tror ikke laglederen 
vår, Rigmor (Johansen red.anm), har 
så lyst til å gi meg noe annet nummer 
heller for det rimer på Moe da. Så det 
er Moe nummer to. Det synes hun er 
veldig gøy da.

7 raske:
Cola eller solo?
- Cola

Øl eller vin?
- Øl

Kjøtt eller fisk?
- Kjøtt

Storby eller badeferie?
- Badeferie

Film eller serie? 
- Serie

Rolig hjemmekveld eller fest? 
- Rolig hjemmekveld, med en fest i 
ny og ne

Årstid? 
- Sommer

BESØK FOTBALLMAGASINET PÅ NETT:

@Fotb
all

Mag
asi

ne

WWW.FOTBALLMAGASINET.NO

Ingrid M
oe W

old m
ed seriegullet. Foto: Andreas K

ristoffer Berge


