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HISTORISK ÅR FOR LANDSLAGENE!
A-landslaget, J19 og J17 er alle klare for mesterskap denne 
sommeren. For første gang i norsk fotballs historie har vi tre 
landslag som skal spille mesterskap samme sommer.

Lørdag starter det hele. Det er klart for VM i Canada, men 
først søndag spiller Norge sin første VM-kamp. Det mot 
Thailand.

Det har vært en enorm interesse rundt det norske laget under 
precampen i Oslo. Pressen har stilt opp på treninger og lagd 
mye saker på de norske jentene, noe også landslagssjef Even 
Pellerud og jentene har lagt merke til.

Men er det en interesse som kommer til å vare? Vi så det 
samme foran EM i Sverige for to år siden, men etter mes-
terskapet i Sverige og til nå i år har det vært lite å se til VG, 
Dagbladet, TV2 osv.. De er der kun når mesterskapene går av 
stabelen, så det blir spennende å se om de vil dekke kvinne-
fotballen også utover sesongen i Toppserien.

På J19-nivå er Norge kvalifisert til EM i Israel. Et mester-
skap som starter i midten av juli. Norge tok seg videre etter 
en turbulent kvalifisering i Nord-Irland hvor vi fikk oppleve 
det historiske straffesparket til England. Norge ønsker å ta en 
ny medalje, som de gjorde under EM på hjemmebane i fjor.

Også J17-landslaget har kvalifisert seg for EM denne som-
meren. EM på Island starter i slutten av juni og strekker seg 
litt inn i juli.

Det gleder meg å se at tre norske landslag skal spille mester-
skap denne sommeren. To skal spille EM, mens ett skal spille 
VM. I tillegg gleder deg meg å se den økende interessen for 
kvinnefotball, så nå håper jeg bare den fortsetter etter som-
meren også.

Vi ønsker alle våre landslag lykke til i sine mesterskap.

Heia Norge!

Andreas Kristoffer Berge

Innhold:

Norges nye kaptein: Trine Rønning
Side 8-9

Even Pellerud: – Det er nye tider
Side: 10-11

Nora Holstad Berge - Tysk seriemester
Side: 16-17

Ada Stolsmo Hegerberg - Fransk dobbeltmester
Side: 20-21

Norge + VM:
Side: 12 og 14-15

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

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

FOTBALLMÅL FRA  
 

Kontakt: 63854300 E-post: kil-to@online.no www.killingmo-tonsberg.no 
Øyvind Olsen: 91735282                              oyvind@killingmo-tonsberg.no 
Jan-Eivind Tollerud: 91121749                              jan.e@killingmo-tonsberg.no 
 

 
 

  

 

 

Fotballmål i aluminium med helsveisede hjørner som er innvendig forsterket 
med galvanisert stålprofil. Dette gir bruddsikre hjørner både i hovedramme 
og bakramme. Disse 2 hoveddelene skjøtes sammen på den innvendige 
stålforsterkningen med 2 gjennomgående bolter. Støttebøylene har en 
utforming som gjør målene veltesikre. Målene har en unik festeløsning der 
nettforsterkningen festes inne i profilen i aluminiumsrammen, dette gir 
minimale glipper på nettet.  

5`r mål, (3x2m)  : komplett med nett og hjul nå kr: 8500.- pr stk. 

7`r mål, (5x2m)  : komplett med nett og hjul nå kr: 8900.- pr stk. 

11`r mål, (7,32x2,44m) : komplett med nett og hjul nå kr: 10500.- pr stk. 

Alle priser er eksl mva og frakt. 

 

 

 

http://killingmo-tonsberg.no


- 4 - - 5 -

Mangler på bildet: Cecilie Fiskerstrand

1. Ingrid Hjelmseth - Stabæk, 35 år (93-0)

12. Silje Vesterbekkmo - Røa, 31 år (8-0)

23. Cecilie Fiskerstrand - Stabæk, 19 år (3-0)

2. Maria Thorisdottir - Klepp, 22 år (5-0)

3. Marita Skammelsrud Lund - LSK Kvinner, 26 år (63-2)

4. Gry Tofte Ims - Klepp, 29 år (43-4)

5. Lisa-Marie Karlseng Utland - Trondheims-Ørn, 22 år (1-0)

6. Maren Mjelde - Avaldsnes, 25 år (88-10)

7. Trine Rønning - Stabæk, 32 år (153-21)

8. Solveig Gulbrandsen - Kolbotn, 34 år (180-53)

9. Isabell Herlovsen - LSK Kvinner, 26 år (101-41)

10. Anja Sønstevold - LSK Kvinner, 22 år (3-0)

11. Nora Holstad Berge - Bayern München, 28 år (47-1)

13. Ingrid Moe Wold - LSK Kvinner, 25 år (11-1)

14. Ingrid Schjelderup - Stabæk, 27 år (10-0)

15. Marit Sandvei - LSK Kvinner, 28 år (8-0)

16. Elise Thorsnes - Avaldsnes, 26 år (81-16)

17. Lene Mykjåland - LSK Kvinner, 28 år (79-13)

18. Melissa Bjånesøy - Stabæk, 23 år (21-4)

19. Kristine Minde - Linköping, 22 år (48-6)

20. Emilie Haavi - LSK Kvinner, 22 år (41-11)

21. Ada Stolsmo Hegerberg - Lyon 19 år, (35-16)

22. Hege Hansen - Klepp 24 år, (10-4)

NORGES VM-TROPP



- 7 -

FØLG AKB NEWS PÅ NETT:

@__andy_ facebook.com/akbnews

@andreaskb89 youtube.com/akbnews

http://www.akbnews.org/

NESTE MAGASIN!

Bli kjent med Toppseriespillere over hele landet

– 12 klubber, 12 portrettintervjuer

Vi oppsummerer VM og J17-EM, og vi ser frem mot J19-EM

Alt dette og mer kommer i neste utgave i midten av juli!

http://akbnews.org
http://twitter.com/__andy_
http://twitter.com/__andy_
https://www.facebook.com/akbnews
https://www.facebook.com/akbnews
http://instagram.com/andreaskb89
http://instagram.com/andreaskb89
http://youtube.com/akbnews
youtube.com/akbnews
http://akbnews.org
http://youtube.com/akbnews
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– Kroppen blir stadig bedre. Jeg er ikke 
hundre prosent, men så lenge det går 
fremover er jeg fornøyd, sier Rønning om 
formen uken før de reiste til Canada.

– Blir som normalt
I vinter ble Rønning annonsert som Nor-
ges nye landslagskaptein etter at Ingvild 
Stensland måtte gi tapt for skade.

– Det var ganske klart at jeg ville si ja til 
det, sa hun tidligere i år.

– Nå har Ingvild vært skadet en stund 
og jeg har fått være kaptein, og det fristet 
å fortsette med det. Når de spurte så var 
det ikke vanskelig, fortsetter hun.

Men selv om hun har tatt over kapteins-
bindet blir ikke rollen hennes i laget noe 
annerledes enn før.

– Det blir som normalt. Om man har 
bånd eller ikke betyr ikke så mye. Det gir 
en liten ekstra gnist og motivasjon, men 
jeg personlig forandrer meg ikke som 
type av den grunn.

– Vi savner karakterer som Stensland, 
Isaksen og sånn i gruppa, men rollen min i 

laget er det ikke noe forskjell på i forhold 
til hvordan det har vært de siste årene, 
legger hun til.

– Godt miljø og samhold
En del av Norges suksessoppskrift under 
EM i Sverige for to år siden var at det var 
en god miks av unge, sultne spillere og 
en del rutinerte spillere. Slik er det også 
foran årets VM, og slik har det vært lenge.

– Det har alltid vært sånn så lenge jeg 
har vært med. Det har alltid vært et sprik, 
men samtidig et veldig godt miljø og sam-
hold, og det er veldig avgjørende når vi 
skal være på tur så lenge sammen.

Norges gruppe
Norges gruppe inneholder to land som få 
kjenner til i Thailand og Elfenbenskysten, 
samt ett lag som ikke trenger noen spesi-
ell introduksjon i Tyskland.

– Thailand er vel den antatt svakeste 
motstanderen, og det er et lag jeg ikke vet 
noen ting om. Elfenbenskysten er som alle 
andre afrikanske land. De er fysisk sterke, 

gode individuelt, men sliter litt strukturelt 
og lagmessig. Det blir en skummel kamp, 
for de er ekle å spille mot.

– Tyskland trenger man ikke si så mye 
om, for dem er bra.

– Vi skal videre
Om Norge blir blant de tre beste europeis-
ke nasjonene venter en OL-plass til neste 
års OL i Rio, Brasil. Norge har ikke satt 
seg noen konkrete mål, men er klare på at 
de ikke skal gå på smellen de gjorde for 
fire år siden. Da røk Norge i gruppespillet, 
men i år er Rønning klar på at Norge skal 
være med inn i utslagsrundene.

– Vi har ikke satt oss noe konkret resul-
tatmål, men vi skal komme oss videre fra 
gruppespillet først, så er det den kjedelige 
strofa med en kamp av gangen. Da kan 
alt skje. Vi vet at på en god dag kan vi 
slå alle.

– Vi skal videre fra gruppespillet, leg-
ger Rønning til.

Norges nye kaptein, Trine Rønning, har slitt med skader i vårsesongen, men 
det er stadig fremgang. Nå er hun klar for sitt fjerde VM.

NORGES NYE KAPTEIN:
TRINE RØNNING
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– Det er nye tider. Det er helt strålende å 
oppleve det som har skjedd både internt i 
vår organisasjon, fra media og fra folk på 
gata, så det har vært veldig, veldig moro, 
sier Pellerud om interessen rundt kvinne-
landslaget.

– Det er veldig bra, ikke bare for dette 
laget, men også for de som kommer etter, 
legger han til.

Foran årets mesterskap har det vært en 
stor interesse rundt de norske jentene. 
Media har møtt opp på trening og det har 
vært snakket om mesterskapet blant folk i 
gata. Pellerud innrømmer at det kan være 
uvant for spillerne.

– Det har vært en veldig interessant 
oppkjøring med et utrolig trøkk rundt la-
get med blant annet norsk media. Også 
våre egne markedsfolk i NFF og pro-
moteringen har vært strålende. Kanskje 
litt uvant stressnivå for spillerne og leder-
ne, for det har vært veldig mye å forholde 
seg til samtidig som vi har skullet holde 
trykket oppe på treningene.

Søndag 31. mai reiste Norge over til 
Canada. Der borte blir det en litt roligere 
oppkjøring borte fra det verste maset.

– Når vi kommer til Canada nå, så kom-
mer vi nok ikke til å savne det, men jeg 
tror vi trenger å komme litt unna hverda-
gen for å få full ro de siste dagene, sier 
Pellerud.

– En artig tropp
Den norske troppen sprer seg helt fra 
19 til 35 år med Cecilie Fiskerstrand og 
Ada Hegerberg som de yngste og Ingrid 
Hjelmseth som den eldste.

– Jeg synes det er en artig tropp med 
stor aldersspennvidde. De yngre har blitt 
to år eldre siden EM og har utviklet seg 
veldig fint. De eldre holder koken, bort-
sett fra noen som sliter med skader og 
ikke rakk det her. Jeg synes det er en god 
blanding av ungt og gammelt. Det er spil-
lere med taktiske egenskaper, spennende 
kreativitet og vinnertyper i alle lagdeler, 
sier Pellerud om troppen sin.

Nettopp den mixen var også en av suk-

sessfaktorene under EM i Sverige 2013.
– Ja, det var det. Da fikk vi veldig mye 

ut i kamp og vi håper å få det samme 
igjen.

Tolv ble ikke med
Bruttotroppen besto av 35 spillere, mens 
den endelige troppen består av 23 spillere. 
Dermed var det 12 spillere som fikk den 
tunge beskjeden om at de ikke får bli med 
til VM.

– Det er selvfølgelig den kjedelige 
delen av jobben min. Noen sitter mer 
skuffet enn andre. Noen har vært mer med 
oss mye og vært ganske stabile, men har 
falt ut i siste fase. Det kjenner jeg på og 
det kjenner selvfølgelig de på. Det er be-
klagelig, men sånn er de harde realitetene 
i vår sport.

– Det er energikrevende å ta ut lag, å 
observere og være sikker på at prosessen 
er riktig, sier Pellerud om uttaksproses-
sen.

– I stand til å slå alle
Norge hadde stålkotroll i VM-kvalifise-
ringen, men har tapt to kamper mot Ned-
erland siden de ble klare for mesterskapet. 
Likevel er Pellerud klar på at Norge er i 
stand til å slå alle lag.

– Vi føler vi er i stand til å slå alle på en 
god dag og når du kan slå alle kan du gå 
hele veien om du vinner de riktige kam-
pene.

– Men vi skal få klaffet bra om vi skal 
være i toppen der. Det er mange som sier 
det samme som meg, det er nok en 10-12 
lag som sier de er gode nok til å vinne og 
vi er ett av de, så det blir veldig spennen-
de å se, fortsetter han.

To ukjente og én kjent
Norge er i gruppe med Tyskland, Elfen-
benskysten og Thailand. Det er med an-
dre ord to land som er relativt ukjente for 
Norge, mens Tyskland er et land som Nor-
ge kjenner veldig godt.

– Tyskland må finne seg i å ha favoritt-
stempelet, også regner de fleste oss som 

Even Pellerud om VM-troppen, Canada og inter-
essen rundt landslaget. I Norges oppkjøring har 
det vært mye trykk rundt de norske jentene.

PELLERUD: – DET ER NYE TIDER

nummer to, men det blir aldri som man 
tror.

– Thailand har gjort en imponerende 
forberedelse det siste året og har sikkert 
skumle hensikter i første kamp. Jeg tror 
ikke det blir noen overkjøring og ikke 
noen lett seier for oss i det hele tatt.

– Samme gjelder Elfenbenskysten. Det 
er i seg selv en prestasjon å kvalifisere seg 
inn til VM fra Afrika. Det betyr at de må 
være gode. Det er sikkert mye fysikk og 
teknikk i det laget. Vi håper å få stude-
re dem ordentlig i første og andre kamp, 
slik at vi kan være godt forberedt til tredje 
kamp mot dem.

Tilbake til Canada
VM spilles som sagt i Canada. Et land 
Pellerud var landslagssjef for mellom 
1999 og 2008. Det er med andre ord et 
kjent land for Norges landslagssjef.

– Det er morsomt å tenke på når jeg ser 
laget deres. Det er åtte år siden, men det er 
veldig mange av de samme spillerne som 
jeg plukket opp som 15-åringer og kjør-
te rett inn på A-landslaget. De har fått en 
betydelig internasjonal erfaring, og det er 
ikke så veldig stor forskjell på startelleve-
ren da og nå, avslutter Pellerud.

Even Pellerud:
Født: 15.07.1953
Landslagssjef Norge: 1989 til 2013 og 2012 til nå

Meritter med Norge:
VM-gull: 1995, VM-sølv: 1991, EM-gull: 1993, EM-
sølv: 1991, 2013, OL-bronse: 1996
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For kontakt:

www.memira.no

Tlf.: 815 00 260

E-post: kundesenter@memira.no

FAKTA OM NORGE

• Før VM har det norske A- landslaget spilt 442 landskamper med 257 seirer, 72 
uavgjort og 111 tap med målforskjellen 992-475. 

• Norge har møtt Thailand én gang tidligere med seier 4-0. Det var 1. juni 1988 etter 
to mål av Linda Medalen og ett mål hver fra Birthe Hegstad og Ellen Aalbu.

• Tyskland er det landet Norge har møtt fjerde flest ganger, kun Danmark, Sverige 
og USA har Norge spilt mot flere ganger enn tyskerne. 38 kamper har endt i 14 
seirer, 5 uavgjorte og 19 tap med målforskjellen 49-67. 

• Norge har aldri møtt Elfenbenskysten. 

NFF
• 106 063 kvinnelige registrerte spillere fordelt på 7 902 kvinnelag, hver 4. spiller 
er kvinne. 
• Fotball er den største kvinneidretten i Norge. 
• Norge er det eneste landet som har vunnet OL, VM og EM.

• Første landskamp: 7. juli 1978 mot Sverige 1-2. Målscorer: Kari Nielsen. Startel-
lever: Marit Furuli, Elsie Hauger, Ulla Kneppen, Elin Sværen, Elin Brandvik, Ran-
veig Karlsen, Astrid Kristiansen, Kari Nielsen, Ingrid Andreassen, Gunn Nyborg, 
Mariann Kvistnes. 

• Første seier: 20. juli 1979 mot Nord-Irland 4-1.

Rekorder
• Største seier: 19-0 over Slovakia den 19. september 1995
• Største tap: 0-5 for Kina den 4. juli 1999 og for Sverige den 22. august 1985.

• Flest landskamper: Hege Riise 188. 

• Flest landskamper fortsatt aktiv: Solveig Gulbrandsen 180 kamper på 2. plass, 
mangler kun åtte kamper for å tangere Riise. Med full uttelling i VM med finale/ 
bronsefinale, får Solveig syv kamper og mangler dermed kun én kamp etter VM- 
sluttspillet. Trine Rønning har 153 kamper på 4. plass med Bente Nordby foran seg 
med 172 kamper. 

• Flest mål: Marianne Pettersen 66 mål. 

• Flest mål fortsatt aktiv: Solveig Gulbrandsen 53 mål, Isabell Herlovsen 41 mål.

• Flest mål i én kamp: 6 mål Marianne Pettersen mot Slovakia 19. september 1995 
og Isabell Herlovsen mot Makedonia 27. mars 2010.

AV: Thomas Karlsen

Norges meritter:
OL-gull: 2000
VM-gull: 1995
EM-gull: 1987, 1993

VM-sølv: 1991
EM-sølv: 1989, 1991, 2005, 2013 

OL-bronse: 1996
EM-bronse: 1995, 2001, 2009

Norge i VM:
1991: Sølv
1995: GULL 
1999: Bronsefinale
2003: Kvartfinale
2007: Bronsefinale
2011: Puljespill
2015: ?
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VM-FAKTA
Norges gruppe (FIFA-ranking i parentes):

Tyskland (1)
Norge (11)

Thailand (29)
Elfenbenskysten (67)

Kamper:
7. juni kl. 19:00: Norge - Thailand (Ottawa)

7. juni kl. 22:00: Tyskland - Elfenbenskysten (Ottawa)
11. juni kl. 22:00: Tyskland - Norge (Ottawa)

12. juni kl. 01:00: Elfenbenskysten - Thailand (Ottawa)
15. juni kl. 22:00: Thailand - Tyskland (Winnipeg)

15. juni kl. 22:00: Elfenbenskysten - Norge (Moncton)

*Første og andreplass i gruppa går videre, samt de fire beste 
treerne.

Bursdagshjørnet:
(Disse har bursdag under VM)

5. juni: Maria Thorisdottir (blir 22)
14. juni: Trine Rønning (blir 33)
21. juni: Anja Sønstevold (blir 23)
22. juni: Silje Vesterbekkmo (blir 32)
23. juni: Isabell Herlovsen (blir 27)

Trenere:
• Ecuadors Vanessa Arauz blir VMs yngste trener noensinne 
med sine 26 år.
• Spanias Ignacio Quereda blir VMs eldste trener og nest 
eldste noensinne med sine 65 år.

• Even Pellerud deltar i VM for femte gang og sitt tredje VM 
med Norge (1991 og 1995 med Norge, og 2003 og 2007 
med Canada). Ingen har vært med på flere VM-kamper enn 
Pellerud som trener (21 kamper).

VM-historien i tall (Frem til VM-start 2015):
6 mesterskap
24 forskjellige land
4 mestere
1212 spillere
180 kamper
625 mål
11 selvmål
4 vertsnasjoner
4 532 780 tilskuere

• Målsnittet i VM er på 3,47 mål per kamp
• Tilskuersnittet er på 25 182 tilskuere per kamp

• 1995-VM i Sverige er det minst besøkte med 112 213 
tilskuere (snitt på 4 316)
• 1999-VM i USA er det mest besøkte med 1 194 221 
tilskuere (snitt på 37 319)

• VM-historiens laveste tilskuertall: 250 tilskuere så 
Nigeria - Canada på Olympiastadion i Helsingborg i 
Sverige under 1995-VM.
• VM-historiens høyeste tilskuertall: 90 185 tilskuere så 
kampene: USA - Kina og Brasil - Norge på Rose Bowl 
i Los Angeles i USA under 1999-VM. (Tilskuerne fikk 
se begge kampene på samme billett).

Mål i VM-historien:
• Kinesiske Li Ma scoret VM-historiens første mål 22 mi-
nutter ut i kampen mellom Kina og Norge i 1991 (Kina vant 
4-0).
• Japanske Homare Sawa scoret VMs siste mål foreløpig. 
Det kom i andre ekstraomgang under VM-finalen 2011.

• Det har blitt scoret 14 hattrick i VM-historien.

• To spillere deler toppscorertittelen i VM-sammenheng: 
Marta (Brasil) og Birgit Prinz (Tyskland) har begge scoret 
14 VM-mål. Abby Wambach (USA) ligger like bak med 13 
mål.

• Michelle Akers (USA) er den spilleren som har scoret flest 
mål i ett VM med sine 10 mål i 1991. Hun scoret 5 mål i 
kampen mot kinesisk Taipei. Ingen har scoret flere mål i en 
og samme kamp før.

• VM-historiens yngste målscorere er Elena Danilova (Russ-
land). Hun var 16 år og 96 dager da hun scoret mot Australia 
i 2003.
• VM-historiens eldste målscorere er Charmaine Hooper 
(Canada). Hun var 35 år og 261 dager da hun scoret mot 
Kina i 2003.

• VMs raskeste scoring står svenske Lena Videkull for da 
hun scoret etter 30 sekunder mot Japan i 1991.

• 2011-VM i Tyskland er det VM-et som har inneholdt fær-
rest scoringer med 86 mål.
• 1999-VM i USA er det VM-et som har inneholdt flest scor-
inger med 123 mål.

• VMs største seier: Tyskland - Argentina: 11-0 i 2007

*For mer VM-statistikk se våre hjemmesider:

Spillere:
• 5 spillere har vært med i 5 VM: Formiga (Brasil), Birgit 
Prinz (Tyskland), Homare Sawa (Japan), Kristine Lilly (USA) 
og Bente Nordby (Norge, Spilte ikke i 1991, men var med i 
troppen).
• Kristine Lilly (USA) har spilt flest VM-kamper med sine 30 
kamper.

• Solveig Gulbrandsen deltar i år sitt fjerde VM, mens japanske 
Homara Sawa spiller i sitt sjette VM-sluttspill.

• Den yngste spilleren gjennom tidene er Ifeanyi Chiejine (Ni-
geria). Hun var 16 år og 34 dager i debuten i 1999.
• Den eldste spilleren gjennom tidene er Meg (Brasil). Hun var 
39 år og 169 dager i sin siste kamp i 1995.

Stadioner:
BC Place i Vancouver (54 500 tilskuere)*

Commonwealth Stadium i Edmonton (56 302 tilskuere)
Winnipeg Stadium i Winnipeg (33 422 tilskuere)
Lansdowne Stadium i Ottawa (24 000 tilskuere)
Olympic Stadium i Montreal (61 004 tilskuere)
Moncton Stadium i Moncton (10 000 tilskuere)

*Finalen går 5. juli kl. 16:00 lokal tid på BC Place i Van-
couver.

*Det vil si kl. 01:00 natt til 6. juli norsk tid

Litt historie:
• Det første offisielle VM ble arrangert i Kina 1991 med 12 deltakerland, årets mesterskap er det syvende i rekken. Syv land har 
deltatt i samtlige syv mesterskap: Brasil, Japan, Nigeria, Norge, Sverige, Tyskland og USA. 
• VM ble utvidet fra 12 til 16 land til VM i 1999.
• For første gang er VM i år utvidet til 24 deltakerland, åtte av disse er debutanter i VM-sammenheng: Kamerun, Elfenbenskysten, 
Thailand, Costa Rica, Ecuador, Nederland, Spania og Sveits. 
• Totalt har 24 land deltatt i de foregående seks mesterskapene, med årets åtte debutanter er tallet oppe i 32. 
• Fire land har vunnet VM: USA (2), Tyskland (2), Norge (1) og Japan (1). USA er det eneste landet som har tatt medalje i samtlige 
VM (2 gull, 1 sølv og 3 bronse). USA er også det eneste landet som har tatt medalje i alle valørene.

Årets VM
• Arrangeres i Canada som har fem forskjellige tidssoner. Av 
vertsbyene er Moncton fem timer foran Norge, Montreal og 
Ottawa seks timer, Winnipeg syv, Edmonton åtte og finale-
byen Vancoucer hele ni timer.

• Japan er regjerende mester etter at de slo USA på straffe-
sparkkonkurranse i VM-finalen i Tyskland i 2011.

• De tre beste lagene fra Europa vil bli kvalifisert til som-
mer-OL i Brasil 2016. Hvis England er blant disse tre la-
gene, vil den tredje plassen gå til Europas fjerde beste lag 
ettersom England ikke er en olympisk nasjon.

• Mesterskapet er det første hvor systemet Hawk-Eye brukes 
for å avgjøre om ballen er inne i mål eller ikke.

• I VM-kvalifiseringen deltok 128 land, 398 kamper ble spilt 
og 1 643 mål ble scoret.

Årets grupper
Gruppe A: Canada, Kina, New Zealand, Nederland.
Gruppe B: Tyskland, Elfenbenskysten, Norge, Thailand.
Gruppe C: Japan, Sveits, Kamerun, Ecuador.
Gruppe D: USA, Australia, Sverige, Nigeria.
Gruppe E: Brasil, Korea, Spania, Costa Rica.
Gruppe F: Frankrike, England, Colombia, Mexico.

Trykk her for å komme til hjemmesiden

Målvakter:
• Flest kamper uten baklengs er det Briana Scurry (USA) 
som har med sine 10 kamper mellom 1995 og 2007.

• Flest minutter uten baklengs er det Nadine Angerer (Tysk-
land) som har med sine 622 minutter. Hun slapp inn 0 mål 
i VM i 2007.

• Av årets VM-kamper er Norge og Tyskland de to nasjone-
ne som har møtt hverandre flest ganger gjennom historien. 38 
oppgjør har det blitt med følgende statistikk:

14-5-19 med 49-66 i målforskjell (Norge nevnt først)

http://www.fotballmagasinet.no
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– Det masse folk på tribunen og kjem-
pestøtte. Det var kjempegøy og spesielt 
når det var så tett og jevnt også. Det var 
morsomt, sier Holstad Berge.

Det var litt av en avslutning i den tyske 
Bundesligaen i år. Foran siste serierunde 
kunne tre forskjellige lag vinne serien. 
Bayern München endte til slutt på første 
foran Wolfsburg og Frankfurt.

– Vi hadde vunnet og gjort vår del. vi 
hadde Champions League-plass uansett, 
men vi sto bare å ventet på resultatet fra 
den andre kampen. Det var 1-1 på over-
tid og når supporterne begynte å juble, da 
skjønte vi det. Da var det fest.

Skulle nærme seg, vant serien
Målet deres før sesongen var egentlig å 
nærme seg toppen i Bundseligaen etter 

forrige sesong, som endte med fjerdeplass 
og 16 poeng bak seirende Wolfsburg. 

– Det har gått litt over forventningene. 
Vi hadde en følelse av at vi kunne gjøre 
det veldig bra, men vi hadde elleve nye 
spillere og det var litt vanskelig å avgjø-
re hvor bra vi kunne gjøre det. Frankfurt, 
Wolfsburg og Turbine Potsdam er tre 
sterke motstandere, så vi tenkte at vi ville 
komme oss nærmere og prøve å kapre en 
tredjeplass, kanskje en Champions Lea-
gue-plass hvis vi var heldige.

– Men så har det gått bra i gjennom hele 
sesongen og da skjønte vi at vi faktisk kan 
ta alt.

Og i år gikk Bayern München i gjen-
nom hele sesongen uten et eneste tap.

– Vi har gjort det veldig sterkt både of-
fensivt og defensivt. Det er sterkt å ikke 

tape en eneste kamp i en så god liga.

Dobbeltriumf
I tillegg vant herrelaget også ligaen i 
Tyskland. Dermed ble det en historisk 
dobbelttriumf for klubben.

– Det er kjempekult. Jeg tror det er før-
ste gang i Tyskland at både herre- og da-
me-laget har vunnet ligaen samme år.

Og i slutten av mai var det feiring 
sammen med herrelaget på Rathausbal-
kon på Marienplatz i München.

– Det blir kjempegøy. Det blir nok litt 
ekstra når man feirer sammen med herre-
laget. jeg synes det er kjempepositivt at 
de slår det sammen, sa Holstad Berge før 
feiringen.

Og på feiringen hadde mellom 15 og 20 
tusen fans møtt opp på plassen.

NORGES TYSKE SERIEMESTER

Hun ble tysk seriemester med Bayern München. Nå er Nora Holstad Berge klar for sitt andre VM.
– Det var veldig kult med masse folk og 

god stemning. Det er kult å være sammen 
med herrelaget. Vi er en del av samme 
klubb og det er gøy å gjøre det, men først 
og fremst står man med sitt lag som man 
har klart å vinne seriegull med og feire 
med dem.

Kvinnelaget til Bayern München sam-
arbeider ikke tett med herrelaget, men 
Holstad Berge forteller at de får økono-
misk drahjelp.

– Det er ikke sånn at vi jobber veldig 
tett med herrelaget, men vi nyter godt av 
deres ressurser. Nå har vi egne fasiliteter, 
egne medisinske team og alle disse tinge-
ne, men rent økonomisk får vi hjelp fra 
herresiden.

– Det viser at det er et steg i riktig ret-
ning med å anerkjenne kvinnesiden og 

hjelpe til å løfte oss opp i klubben også, 
fortsetter hun.

Én scoring
For Holstad Berge ble årets sesong god til 
tross for at hun gikk glipp av vårsesongen 
grunnet skade. Hun fikk 14 seriekamper 
og scoret ett mål for klubben.

En ankelskade satt henne nemlig ute av 
spill en god periode.

– Egentlig har det vært en veldig god 
sesong. Jeg har spilt veldig bra og fått 
kjempegode tilbakemeldinger. Så har jeg 
vært uheldig og hatt en skade nå i vårse-
songen, som har gjort at jeg har mistet alle 
kampene der. Nå er jeg på tilbake og føler 
meg i bra form. Det mer optimale hadde 
så klart vært å spille hele vårsesongen. Nå 
satser jeg på at jeg har litt ekstra energi.

Og hun beroliger den norske fansen 
med at hun nå er klar for VM.

– Ja, nå er jeg helt fit for fight.

– Gleder meg veldig
VM-starten går søndag og Holstad Berge 
har spilt samtlige minutter i precampen. 
90 minutter mot Belgia og 90 minutter 
mot Finland. Årets VM blir hennes andre 
VM.

– Jeg gleder meg veldig. Jeg håper det 
blir en god ramme rundt med mye folk. 
Også er det klart at vi må klare å holde 
fokus på banen. Det mange nye og unge, 
og det kan slå ut begge veier. Jeg tror at 
denne gruppa her er såpass sammensvei-
set og trygg på seg selv at vi klarer å få ut 
i det positive.

Marienplatz: Nora Holstad Berge (til høyre) 
sammen med to lagvenninner under feiringen. 
Foto: Privat med tillatelse
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NORGES FRANSKE DOBBELTMESTER

Ada Stolsmo Hegerberg vant både serien og cupen med Lyon i Frankrike. Nå er hun klar for sitt første VM.

– Det var en veldig stor opplevelse. Jeg 
har ikke vunnet serien før, så å vinne 
serien med Lyon i Frankrike var veldig, 
veldig godt kjente jeg, sier Hegerberg om 
seriegullet.

Men også cupen vant de etter en spen-
nende cupfinale mot Montpellier.

– Det var en veldig fin cupfinale. Mont-
pellier spilte en veldig god kamp og det 
var ikke lett for oss. Men vi viser mentali-
tet og styrke som det laget vi er og klarer 
å snu det til 2-1. Det var en kjempeopple-
velse. Skikkelig artig å vinne den franske 
cupen med den gjengen der.

Da gullene var sikret ble laget hyllet 
i pausen på en herrekamp. rundt 40 000 
mennesker hyllet damelaget.

– Vi gikk ut på banen i pausen på en 

herrekamp og vi fikk en helt utrolig ap-
plaus. Det var en kjempeopplevelse og 
jeg fikk helt gåsehud. Jeg tror det var 40 
tusen på kampen også. Det var virkelig en 
stor opplevelse å få være med på.

Tre ganger Lyon
På Toppscorerlistene i den franske serien 
toppet tre spillere fra Lyon. Lotta Schelin 
(33) vant foran Eugene Le Sommer (29). 
På tredjeplass endte Hegerberg (26). To-
talt scoret trioen 88 mål for Lyon i serien. 

– Jeg spiller på et godt lag og har vel-
dig god kjemi med Eugene Le Sommer og 
Lotta Schelin både på og utenfor banen. 
Den ene vet at den andre kommer til å 
spille deg frem, så det blir på en måte en 
rotering. Jeg tror det er første gang i den 

franske historien at topp tre av toppsco-
rerne har scoret så mange mål.

– Det har med godt samarbeid å gjøre 
og veldig god jobbing med detaljer på tre-
ning sammen, legger hun til.

Kun seks baklengs
Men til tross for at det ble hele 147 mål 
for Lyon, var det også solid bakover. På 
22 kamper slapp de inn kun seks mål.

– Det viser profesjonalitet. Jentene har 
veldig stort fokus på å gjøre oppgavene. 
Vi spilte mot Guingamp i siste kampen. 
Da kan man fort begynne å tenke på VM 
og ferie og alt det der, men folk var kon-
sentrert og vi leverte en god sistekamp. 
Vi var veldig gira på å ta 22 av 22 og det 
klarte vi.

Til tross for suksess både i hjemlig cup 
og serie, gikk det ikke helt veien i Cham-
pions League. Laget røk ut i kvartfinalen 
for erkerival PSG.

– Det var et stort mål for oss i år, så det 
var et lite nederlag for oss, men jeg tror at 
det har gjort gjengen mentalt sterk på at 
det ikke skal skje igjen. Det er en natur-
lig ambisjon med det laget at vi skal gå til 
topps i Champions League.

Årets spiller
Hegerberg ble denne sesongen kåret til 
årets spiller av Lyon-fansen. Det er noe 
Hegerberg setter stor pris på.
– Det blir en ting man setter veldig pris 
på. Jeg er veldig glad i supporterne i 
Lyon. De viser en utrolig støtte til oss og 

jeg er veldig takknemlig for at vi har en 
sånn fansskare og at vi har en sånn po-
sisjon i byen. Å få en sånn pris er veldig 
stort for meg, og det blir selvfølgelig en 
bonus etter at vi vant trofeene.

Klart for hennes første VM
Nå er fokuset skrudd om for Hegerberg. 
Hun er nemlig klar for VM-debut i Ca-
nada.

– Jeg fulgte med på VM i 2011 og det 
var en kjempeopplevelse å følge med fra 
TV-en, for jeg synes det var et veldig høyt 
nivå. Når man tenker over det, så er det å 
få være med selv utrolig stort, men sam-
tidig tenker man ikke så mye på det når 
man trener for det. Jeg føler at opplevel-
sen kommer når man står der på første 

kampen med nasjonalsangen. Før det har 
man egentlig bare konsentrasjonen på å 
gjøre oppgavene og trene godt.

I VM møter Norge Thailand, Elfen-
benskysten og Tyskland.

– Jeg tror ikke laget har noe kjennskap 
til hverken Elfenbenskysten eller Thai-
land, men Tyskland har vi veldig godt 
kjennskap til. Det er en gruppe vi vil kva-
lifisere oss videre fra, men samtidig er det 
ikke noen vi skal undervurdere. Vi må gi 
maks i hver kamp, for i VM lever hver 
kamp sitt eget liv.

– Jeg håper det klaffer for oss, og jeg 
håper jeg kan gjøre en god jobb for laget 
og bidra mest mulig.
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FØLG VM PÅ TV

Lørdag 6. juni:
23:15: Åpningsseremoni (NRK 1)
23:55: Canada - Kina (NRK 1)
02:50: New Zealand - Nederland (NRK 1)

Søndag 7. juni:
18:30: VM-studio (NRK 1)
18:55: Norge - Thailand (NRK 1)
21:30: VM-studio (NRK 2)
21:55: Tyskland - Elfenbenskysten (NRK 2)

Mandag 8. juni:
21:50: Sverige - Nigeria (NRK 1)
00:50: Kamerun - Ecuador (NRK 2)
01:30: USA - Australia (NRK 1)
03:50: Japan - Sveits (NRK 2)

Tirsdag 9. juni:
19:00: Frankrike - England (NRK 2)
21:50: Spania - Costa Rica (NRK 3)
22:50: Colombia - Mexico (NRK 2)
00:55: Brasil - Sør-Korea (NRK 1)

Ingen kamper onsdag 10. juni

Torsdag 11. juni:
21:30: VM-studio (NRK 2)
22:00: Tyskland - Norge (NRK 1)
23:50: Kina - Nederland (NRK 2)
00:50: Elfenbenskysten - Thailand (NRK 1)
02:50: Canada - New Zealand (NRK 1)

Fredag 12. juni:
22:50: Australia - Nigeria (NRK 2)
00:50: Sveits - Ecuador (NRK 2)
01:50: USA - Sverige (NRK 1)
03:50: Japan - Kamerun (NRK 1)

Lørdag 13. juni:
18:55: Frankrike - Colombia (NRK 3)
21:40: VM-studio (NRK 1)
21:50: England - Mexico (NRK 3)
21:55: Brasil - Spania (NRK 1)
00:00: VM-studio (NRK 1)
00:55: Sør-Korea - Costa Rica (NRK 1)

Ingen kamper søndag 14. juni

Mandag 15. juni:
21:30: VM-studio (NRK 1)
21:50: Thailand - Tyskland (NRK 3)
21:55: Elfenbenskysten - Norge (NRK 1)
01:20: Nederland - Canada (NRK 1)
01:20: Kina - New Zealand (NRK 2)

Tirsdag 16. juni:
22:50: Ecuador - Japan (NRK 2)
22:50: Sveits - Kamerun (NRK 3)
01:50: Australia - Sverige (NRK 1)
01:50: Nigeria - USA (NRK 2)

Onsdag 17. juni:
21:30: VM-studio (NRK 1)
21:50: England - Colombia (NRK 3)
21:55: Mexico - Frankrike (NRK 1)
00:00: VM-studio (NRK 1)
00:50: Sør-Korea - Spania (NRK 2)
00:55: Costa Rica - Brasil (NRK 1)

NRK sender samtlige 52 VM-kamper på sine tre kanaler, NRK 1, 2 og 3. I tillegg sendes kampene på 
NRK sine nettsider.

Her er en liste over alle gruppespillkampene med sendestart (i norsk tid) og hvilke kanaler de går på:

*Utslagsrundene er ikke med på dette skjemaet, men 
også de vil bli sendt direkte på NRK sine kanaler.

J17 TIL EM PÅ ISLAND

Foto: Støtt Norsk Kvinnefotball

EM går på Island mellom 22. juni og 4. juli

• Det er andre gang Norge er med i J17-EM. Sist var i EM i 
Sveits 2009 (Endte med fjerdeplass).

• Årets EM er det åttende J17-EM-et siden starten i 2008.

• Tyskland er regjerende mester og har vunnet J17-EM fire 
ganger tidligere.

Arenaer (tilskuerkapasitet i parentes):
Grindavíkurvöllur, Grindavík (1 750)
Kópavogsvöllur, Kópavogur (1 709)
Akranesvöllur, Akranes (1 002)
Vikingsvöllur, Reykjavík (1 149)
Fylkisvöllur, Reykjavík (1 892)
Valsvöllur, Reykjavík (1 156)

Gruppe A: Island, Tyskland, England, Spania
Gruppe B: Irland, Frankrike, Sveits, Norge

Norges gruppe:
22. juni kl. 15:00: Irland - Frankrike (Kópavogsvöllur)

22. juni kl. 21:00: Sveits - Norge (Kópavogsvöllur)
25. juni kl. 21:00: Irland - Sveits (Vikingsvöllur)

25. juni kl. 21:00: Frankrike - Norge (Vikingsvöllur)
28. juni kl. 15:00: Norge - Irland (Kópavogsvöllur)
28. juni kl. 15:00: Frankrike - Sveits (Fylkisvöllur)

Troppen:
Hildegunn Sævik - Avaldsnes
Benedicte Håland - Arna-Bjørnar      
Svanhild Sand - Tynset
Julie Hansen - Sandviken  
Sarah Suphellen - Trondheims-Ørn
Heidi Ellingsen - Lyn 
Ingrid Syrstad Engen - Trondheims-Ørn
Siw Døvle - Urædd
Frida Maanum - Lyn
Ingrid Kvernvolden - Fart
Andrea Norheim - Klepp
Andrea Wilmann - Lyn
Susanne Haaland - Stabæk
Nora Bunæs Nilsen - Øvrevoll Hosle
Gabrielle Lie - Fløya
Jenny Norem - Kolbotn      
Synnøve Hafnor - Fløya
Tanja Løfshus - Fart  

• Førsteplass og andreplass i gruppa går til semifinale

• Semifinalene går 1. juli kl. 15:00 og 21:00 på Valsvöllur i 
Reykjavík.

• Finalen går 4. juli kl. 18:00 på Valsvöllur i Reykjavík
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J19 TIL EM I ISRAEL

EM går i Israel mellom 15. juli og 27. juli

• Det er tiende gang Norge er med i J19-EM. Sist var i EM i 
Norge i fjor (Endte med tredjeplass).

• Årets EM er det 18. J19-EM-et siden starten i 1998 (det om 
man tar med de fire første EM-ene hvor turneringen var et 
J18-mesterskap). J19-EM startet altså i 2002.

• Nederland er regjerende mester, men klarte ikke å kvalifi-
sere seg til årets mesterskap.

*Tyskland har vunnet flest EM med sine seks seire (To av 
seirene kom under J18-EM som det var de fire første årene).

Arenaer (tilskuerkapasitet i parentes):
Netanya Stadium, Netanya (14 000)
Haberfeld Stadium, Rishon LeZion (5 000)
Lod Municipal Stadium, Lod (3 000)
Ramla Municipal Stadium, Ramla (1 200)

Gruppe A: Israel, Sverige, Frankrike, Danmark
Gruppe B: England, Tyskland , Spania, Norge

Norges gruppe:
15. juli kl. 18:30: England - Tyskland (Rishon LeZion)

15. juli kl. 18:30: Spania - Norge (Ramla)
18. juli kl. 18:30: England - Spania (Ramla)
18. juli kl. 18:30: Tyskland - Norge (Lod)

22. juli kl. 18:30: Norge - England (Ramla)
22. juli kl. 18:30: Tyskland - Spania (Rishon LeZion)

• Førsteplass og andreplass i gruppa går til semifinale.

• Semifinalene går 24. juli.

• Finalen går 27. juli på Netanya Stadium i Netanya.

*De fire lagene som går til semifinale kvalifiserer seg til U20-
VM 2016.

Norges EM-medaljer:
Sølv: 2001, 2003, 2008, 2011
Bronse: 2007, 2014

* Den norske EM-troppen tas ut 2. juli

http://fotballmagasinet.no
https://www.facebook.com/pages/Fotballmagasinetno/354088481625
https://twitter.com/FotballMagasine
http://fotballmagasinet.no
http://instagram.com/fotballmagasinet


KONKURRANSE
– VINN ET KAPTEINSBIND SIGNERT AV TRINE RØNNING!

HVEM SKJULER SEG BAK SILHUETTEN I LOGOEN?

Bak silhuetten i logoen skjuler det seg en norsk fotballspiller. Gjetter du riktig spiller er du 
med i trekningen av et kapteinsbind signert av Trine Rønning.

PS! Hun er ikke med i Norges VM-tropp

Følg med på AKB News sine facebook-sider for et nytt hint hver dag Norge spiller kamp!
Siste frist for å levere svar er fredag 10. juli kl. 12:00!

Slik tipper du:
Send en epost til: andreas@akbnews.org med tittelen ”Konkurranse”

(eller du kan sende en privat melding via AKB News sine facebook-sider)

PS! Kun ett svar per mail/melding!

http://akbnews.org/
mailto:andreas%40akbnews.org?subject=Konkurranse

