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Sesongen i år endte med åttendeplass for 
Trondheims-Ørn. Litt under målet, men 
samtidig har Ørn stadig utviklet seg.

– Sesongen sett under ett, så har vi ut-
viklet oss veldig, sier Olsvik før hun fort-
setter:

– Det har vært en artig sesong, selv om 
plasseringen i serien kanskje ikke viser til 
det. Men det har vært mye artige kamper 
og vi har utviklet spillet veldig. Det som 
gjør at vi kanskje slipper inn litt unødven-
dige mål er at vi har en såpass offensiv 
spillestil med mye spill inn til indreløper 
og videre til kant, men det har som sagt 
vært artig å spille i år.

Cupfinale
Og i november fikk Trondheims-Ørn en 

uforglemmelig helg i Oslo. Da spilte de 
cupfinale mot LSK Kvinner. Tross 1-3-ta-
pet synes Olsvik det var en minnerik av-
slutning på sesongen

– Det var en artig avslutning. Vi fikk litt 
lønn for det arbeidet vi har lagt ned.

Og det er liten tvil om at cupfinalen 
var et stort høydepunkt fra fotballåret 
2014.

– Det største høydepunktet må være 
cupfinalen, sier Olsvik før hun også nev-
ner et annet høydepunkt.

– Samtidig var det artig å score 2-2-må-
let mot Stabæk også. Jeg startet på ben-
ken de to første kampene, men følte at jeg 
fortjente å spille når jeg kom inn. Når jeg 
scoret mot Stabæk, følte jeg at jeg på en 
måte slo igjennom, for etter det startet jeg 
de fleste kampene. Så det får være en god 
nummer to.

Spilte nesten alt
Olsvik hadde en målsetning om å spille 
minst 20 kamper for Ørn i 2014-seson-
gen. Det endte med 24 kamper, hvor 21 
av de var fra start.

– Målet var å spille minst 20 kamper, og 
det har vel bare vært én kamp jeg ikke har 
vært med på eller noe. Så det å etablere 
meg på laget føler jeg at jeg har fått til.

– I tillegg hadde jeg et mål om å score 
syv mål, men ble bare fem i år. Uansett er 
fem mål bra i forhold til i 2013 (Da sco-
ret nemlig ikke Olsvik et eneste mål red.
anm), legger hun til.

Flere posisjoner
Olsvik har også fått prøve seg i flere posi-
sjoner. Både som back, sentral midtbane, 

indreløper og som kant.
– Ja, jeg har spilt litt forskjellig i for-

hold til hvilken spillestil vi har hatt. Vi 
har ofte snudd på V-en i midten. Enten så 
spiller vi da to foran og en bak, ellers har 
vi snudd rundt og da har Guro (Reiten red.
anm) spilt foran, mens vi har hatt to bak 
henne.

– Men det er litt artig å kunne brukes 
flere steder, legger hun til.

Men i hvilken posisjon trives du best?
– Jeg trives egentlig best på midten, 

men jeg har utviklet meg veldig bra på 
kanten i år. Jeg får brukt mer av kompe-
tansen min der føler jeg. Samtidig er jeg 
en spiller som er best når jeg er involvert 
med ball. Og slik vi spiller nå, så er kante-
ne veldig aktive.

– Så jeg trives godt på vingen nå, legger 
hun til.

Ny kontrakt
Olsvik kom fra Kattem til Ørn foran 

2013-sesongen. Etter to sesonger i klub-
ben valgte hun nylig å forlenge kontrak-
ten sin med Ørn. Dermed er hun Ørn-spil-
ler i to nye sesonger.

– Jeg er fornøyd med det. Nå er det bare 
å få på plass en trener som vil gjøre det 
samme som vi har holdt på med, slik at 
vi slipper å begynne med noe nytt, men 
heller kan spille på samme måte.

Olsvik føler selv både miljøet og 
utviklingsarenaen i Ørn har vært veldig 
bra i sine to år i klubben.

– Jeg synes det er et veldig bra miljø i 
Ørn, og jeg føler jeg har utviklet meg de 
siste årene. Det er artig når du kommer på 
trening og du ser at både du selv og laget 
blir bedre.

– Men samtidig er det viktig å havne 
høyere enn åttendeplass neste sesong, 
legger hun til.

Hun forteller også at det var flere klub-
ber som tok kontakt, men det var aldri ak-
tuelt å flytte fra Trondheim.

– Ja, det var andre klubber involvert, 
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fotballåret 2014.

men det var ikke aktuelt med tankte på 
skole og det at jeg er veldig knyttet til 
Trondheim nå. Jeg tror uansett hvem som 
hadde vært interessert, så hadde det ikke 
vært aktuelt.

Videre ambisjoner
Men hva med neste år? Da er målet å fort-
sette fremgangen.

– Jeg ønsker å skille meg ut mer og 
skape mer når jeg får ballen. Også er det 
viktig å være med de som scorer mål i 
fronten.

– Så for neste år er det bare å fortsette 
utviklingen.

I tillegg har hun ambisjoner om å kunne 
spille seg inn på landslaget. I førsteom-
gang U23-landslaget.

– Jeg har ambisjoner om landslagsspill 
ja. I år følte jeg at jeg ikke hadde det som 
noe mål, men tok det som en bonus om 
jeg hadde blitt tatt ut, siden dette var det 
første året mitt etter J19.

– Men iløpet av neste sesong er målet å 

være med på U23.

Tid for jul
Olsvik har hatt en lang sesong og en len-
gre periode med flere eksamener i år. Hun 
studerer nemlig master i industriell kjemi 
ved NTNU.

Men nå har hun sluppet både ballen 
pennen og skolebøkene. Nå er det nemlig 
tid for julefeiring.

– Ja, det har vært deilig å komme hjem 
og få slappe av litt nå.

Olsvik forteller også at det blir litt alter-
nativ trening i jula.

– Det blir litt skigåing, løping og alter-
nativ trening nå i jula. Det er artig å gjøre 
noe annet enn å bare spille fotball også, 
for det blir jo en god del timer på feltet 
iløpet av en sesong.

I tillegg har det blitt litt fotball også.
– Ja, vi har hatt noen økter på feltet, 

hvor vi bare har spilt og kost oss. Det har 
vært godt å kunne spille fotball uten å 
måtte ha fullt fokus på spilleoppgavene.

Maria Olsvik
Født: 23. september 1994
Klubb: Trondheims/Ørn
Tidligere klubber: Malvik, Kattem
Posisjon: Midtbane/Angrep
Draktnummer: 17

Favorittlag: Liverpool
Favorittspiller: Steven Gerrard

Studier: Master i industriell kjemi 
ved NTNU

JULEØNSKENE:
Hva ønsker du for fotballåret 2015?

– At Trondheims-Ørn tar cupgull.

Hva ønsker du deg til jul?
– En ny og god hovedtrener, og 

gode karakter.

M
aria O

lsvik signerer Trondheim
s-Ø

rn-drakta før cupfinalen 2014. Foto: Andreas K
ristoffer Berge

AKB NEWS ØNSKER ALLE EN RIKTIG GOD JUL 



FØLG AKB NEWS PÅ NETT:

@__andy_ facebook.com/akbnews

http://www.akbnews.org/

AKB News takker for et flott fotballår i 2014. Det har vært en fantastisk se-
song sett med norske fotballøyne og vi gleder oss til sesongen 2015.

I disse juletider ønsker vi alle lesere en riktig god jul og et godt nytt år, og 
måtte 2015 bli minst like bra som 2014.
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