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VIL INTERESSEN VARE?
Vi opplevde en enorm interesse rundt kvinnelandslaget under årets 
VM. Masse medie og mye folk som så kampene på TV. Flere av 
kampene slo til med seerrekord og det viser bare at det er et marked 
for kvinnefotballen i Norge.

Det var faktisk et øyeblikk under mesterskapet at jeg nesten ble lei 
av å lese om fotballjentene. Ja, jeg vet det høres merkelig ut for en 
som elsker kvinnefotballen mer enn noe annet.

Hva det kommer av vet jeg ikke, men jeg var redd var redd for at det 
kommer til å gå tilbake til den hverdagen vi er vant til igjen.

Og det er nettopp det, det handler om. Hva skjer nå?

Vi må smi mens jernet er varmt sies det. Og det kunne ikke passet 
bedre. Jeg ble personlig skuffet da jeg så oppsettet over Toppserie-
kamper NRK har satt opp utover høsten, men jeg håper de legger 
inn fler enn de tre de har satt opp så langt.

For VM-dekningen til NRK var det ingenting å si på. Rett og slett 
en klar 6-er.

For øyeblikket er J19-landslaget i Israel og spiller EM, men hvor er 
media da? Jeg har ikke hørt et ord om dette mesterskapet i riksme-
dia. Lokalmedia og vi som driver med kvinnefotballen følger opp, 
men VG, Dagbladet, NRK, TV osv. Hvor er dere? Ikke en eneste 
sak i riksmedia så langt.

TV2 skal ha skryt for at de lagde, gjennom meg, en del på jen-
tene under EM-kvalifiseringen, men jeg skulle gjerne sett en liten 
oppfølging nå under selve mesterskapet. Kanskje det kommer, men 
foreløpig ingenting som tyder på det dessverre.

I etterkant av VM kommer det også saker i ny og ne, men det er nå 
når Toppserien har startet igjen at vi ønsker å se at også riksmedia 
kjenner sin besøkelsestid.

Det er ikke bare landslagsfotballen som må løftes, men også pro-
duktet i Toppserien.

Andreas Kristoffer Berge

Innhold:

Klepp: Tuva og Hege Hansen
Side 5-8

Vålerenga: Mina Kjørum
Side: 10-13

Trondheims-Ørn: Marit Clausen
Side: 18-20

Avaldsnes: Karina Sævik
Side: 22-24

Røa: Tiril Haga
Side: 26-27

Medkila: Ida Fikseth Fossem
Side: 28-29

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
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– Det er kjekt å være tilbake. Det er 
mange av de jeg kjente fra før av som 
fortsatt er der, og Tuva hadde bare et år 
borte, så hun kjenner alle. Så det var ikke 
noe problem å komme inn i miljøet, sier 
Hege innledningsvis.

– Vi kom rett inn i gruppa, legger Tuva 
til.

– Det var veldig lærerikt og jeg har ut-
viklet meg veldig mye på det ene året. Det 
tar jeg med meg videre i Klepp, fortsetter 
den minste av de to søstrene.

– Pakkedeal
Hege hadde vært i Bergen i en lang stund 
før hun nå vendte nesen hjem foran årets 
sesong.

– For min del hadde jeg vært i Bergen 
i 4 1/2 år og jeg har stortrives der, så det 
var ikke noe med Arna-Bjørnar å gjøre, 
men jeg tenkte litt at jeg ville ha familien 
litt nærmere, så det var vel hovedgrunnen. 
Men du skal ikke se bort i fra at jeg tar 
meg en tur ut igjen etter hvert, sier Hege, 
som har studert eiendomsmegling ved si-
den av fotballen.

Og når Hege drar til en klubb, drar også 
Tuva etter.

– Jeg går der Hege går. Det er en sånn 

pakkedeal, sier Tuva, som går på idrett på 
videregående, med en spøkefull tone.

Begge to spilte og bodde nemlig 
sammen i Bergen i 2014-sesongen. De to 
er veldig tette søstre og kjenner hverandre 
så godt som søstre skal.

– Ja, vi har et veldig bra forhold. Jeg 
merket at jeg hadde bodd litt borte når 
Tuva kom til Bergen, men det tok ikke så 
lang tid før vi fant tonen igjen. Nå vet jeg 
alt om hun, mens før visste jeg noe, sier 
Hege.

Bronse i fjor
Og i fjor ble det bronse på de to. Det var 
Heges tredje strake bronse, mens det var 
Tuvas første.

– I forhold til i fjor ønsket vi egentlig å 
ta et steg opp siden vi hadde tatt to bron-
ser på rad, så sånn sett var vi litt skuffet ut 
ifra at vi ikke klarte å ta et steg opp. Men 
samtidig mistet vi sentrale spillere år et-
ter år i Arna-Bjørnar, og når sesongen ble 
som den ble var vi veldig fornøyde med 
at vi klarte en så bra avslutning. Vi hadde 
fem kamper igjen og måtte vinne alle fem 
for å ta medalje. At vi klarte det synes vi 
var en veldig stor prestasjon, så det var vi 
veldig fornøyde med, sier storesøster.

Og Hege hadde en meget god sesong 
i fjor. Hun ble nemlig toppscorer i Ar-
na-Bjørnar med sine 15 mål på 22 seri-
ekamper.

– Jeg er veldig fornøyd med fjoråret. 
Det at jeg tenkte mer på klubb tror jeg var 
med på at jeg gjorde det bedre enn jeg har 
gjort tidligere, så det vil jeg bare fortsette 
med. Det er noe jeg har jobbet med i alle 
år, så nå får jeg endelig uttelling for alle 
de timene jeg har jobbet med det, så jeg 
håper jo ikke det stopper i år.

VM-plass
Og det resulterte så i landslagsplass. Det 
nesten to år etter sist hun spilte på A-land-
slaget (januar 2013).

– Det er et mål, men jeg har tenkt at 
jeg må være god i klubb og ta det som en 
bonus dersom det blir landslaget på meg. 
VM har jo hele tiden vært et mål, men det 
er hard konkurranse og man må prestere 
for å komme med. Jeg trener hardt hver 
dag for å komme til VM, men jeg har 
størst fokus på å gjøre det bra i Klepp, og 
å ta Klepp et steg videre i fothold til i fjor. 
Men det hadde blitt en stor opplevelse å 
komme med i VM-troppen, sa hun den 
gang. 

Og i mai ble hun tatt med i den endelige 
VM-troppen.

– Det var det beste som kunne skjedd. 
Veldig kjekt og dette er noe jeg har jobbet 
mot lenge, så det er kjekt å se at hard jobb 
belønnes.

– Jeg ser på det som et eventyr. Jeg 
kommer til å få oppleve noe som veldig få 
får oppleve, så jeg setter pris på det. Jeg 
er veldig stolt og ydmyk overfor å få være 
med på dette, så jeg skal bare nyte hvert 
minutt av det, og jeg kommer til å vokse 
som spiller med å være med på dette.
– A-landslaget et mål
Jentene er i litt forskjellige stadier i karri-
erene sine, men begge har sine individu-
elle målsetninger.

– Jeg vil fortsette å jobbe med det jeg 
har jobbet med en stund, samtidig som 
jeg kan bidra med litt erfaring. Jeg har jo 
vært i Toppserien i en del år nå, så jeg tror 
det kan komme godt med, sier Hege, som 
er klar på at det først og fremst er spill i 
klubb som er hovedmålet.

– A-landslaget er jo et mål til slutt, 
men før det er målet å komme med på 
U23-landslaget når jeg er ferdig med J19. 
Det er mål jeg har i fremtiden, men jeg 
tenker ikke så mye på det akkurat nå, sier 
Tuva om målet sitt.

– Det er som Hege sier, et pluss å kom-
me med, men det er selvfølgelig i klubb 
du virkelig vil prestere.

– Mål om førsteelleveren
For syv år yngre Tuvas del ble det ikke 
fullt så mye spilletid i Arna-Bjørnar, men 
det ble ti seriekamper på 17-åringen. Hun 
følte hun fikk en god utvikling i Bergens-
klubben. Nå er målet hennes å spille fast 
på Klepp. Derfor har hun også begynt 
som midtstopper. Nå kan hun med andre 
ord bekle både backposisjonen og plassen 
i midtforsvaret.

– Ja, jeg skal spille mer midtstopper 
nå. Jeg trives egentlig på begge plassene, 
men det er større sjans for å komme med 
fast på laget om jeg er midtstopper, sa 
Tuva under La Manga.

– Jeg håper jeg får starte kampene, for 
målet er først og fremst å komme inn i 
førsteelleveren. Men jeg tar det litt som 
det kommer også. Jeg vil spille mye i år 
og få litt kamptrening på høyt nivå.

Og så langt i år har det blitt en del spil-
letid på Tuva som står med åtte seriekam-
per av åtte mulige. Det har samtidig ført 
til at hun har fått være med på U23-land-
slagets samling, samt at hun er tatt med i 
EM-troppen til Norges J19-landslag. Det 
for andre året på rad. I fjor ble det nemlig 
bronse på Tuva og J19-landslaget.

– Der og da var vi ikke helt fornøyde 
med resultatet, men i etterkant er det gan-

ske bra å komme på tredjeplass i EM. Det 
var et veldig bra opphold og det var vel-
dig kjekt med hjemmebane.

– Ganske tøft
Nå er Norge på ny klar for EM, men det 
var ingen lett vei dit. Det var nemlig dra-
matikk til siste stund da Norge kvalifiserte 
seg. Og midt oppi det sto Tuva.

Tuva lagde nemlig straffespark på over-
tid av kampen mellom Norge og England 
i kvalifiseringen. Norge ledet på dette 
tidspunktet 2-1 og ville med seier ta seg 
til EM. Straffen satt England i mål, men 
dommeren annullerte målet da en engelsk 
spiller løp for tidlig inn i feltet. Riktig 
det, men England fikk ikke ta straffen 
på nytt (noe de skulle fått lov til å gjøre 
i forhold til regelverket). Dermed leverte 
England protest og den ble tatt til følge. 
Noen dager senere møttes dermed lagene 
til dyst for å ta et straffespark og spille de 
siste 18 sekundene av kampen på nytt.

– Det var ganske tøft for min del, siden 
jeg følte på en måte det var min feil, men 

samtidig var det jo en dommerfeil også. 
Men jeg fikk veldig mye støtte av Nils og 
resten av støtteapparatet, så jeg ikke på-
virka noe negativt overfor gruppa, så det 
var veldig bra egentlig.

– Men vi klarte å holde hodet kaldt og 
fokusere på arbeidsoppgavene våre, og 
det var veldig godt at vi klarte oss.

Straffen kunne avgjort Norges skjebne, 
men heldigvis ble det ikke sånn. Norge 
ble klare for EM en times tid før straffe-
sparket etter at de dårligst kunne bli beste 
toer.

– Det var veldig spennende, nervepir-
rende og fantastisk. Alt sammen på en 
gang egentlig. Vi satt nervepirrende i 15 
minutter og fulgte med på de andre kam-
pene, så det var en lettelse å få den be-
skjeden.

Men teori kunne fortsatt ta fra Norge 
plassen. Med tap mot England ville Norge 
rykt ut. England scoret nemlig på straffen, 
men de gadd ikke gå for en ny scoring på 
de siste 18 sekundene og både Norge og 
England kunne juble for EM-plass.

Hege og Tuva Hansen er begge tilbake i kjente trakter og i Klepp etter et 
Bergensopphold i Arna-Bjørnar.

Tuva Hansen
Født: 4. august 1997
Klubb: Klepp
Posisjon: Forsvar
Draktnummer: 11
Tidligere klubber: Bryne,
Arna-Bjørnar
Favorittlag: Barcelona
Favorittspiller: Hege Hansen

Hege Hansen
Født: 24. oktober 1990
Klubb: Klepp
Posisjon: Angrep
Draktnummer: 14
Tidligere klubber: Bryne,
Arna-Bjørnar
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– Vi tenkte kanskje de bare ville holde 
det for da var begge videre, men det virket 
som om de virkelig ville vinne, så det var 
veldig bra for oss.

Nå venter dermed EM i Israel der Nor-
ge møter Spania, Tyskland og nettopp 
England til dyst i gruppespillet.

– Jeg tror det kommer til å bli veldig 
bra. Jeg har hørt at Israel er veldig fint, og 
ja, medalje skal vi ta uansett, sier Tuva før 
vi går tilbake til hverdagen i klubblaget 
Klepp.

Tilbake til barndommen
Vi tar så tiden tilbake en del år. Helt til 
barndommen for de to. Begge er fra en 
skikkelig fotballfamilie. Faren, Hugo 
Hansen, spilte i sin tid på Bryne, Molde, 
Rosenborg og det norske A-landslaget 
for herrer. Bror, Cato Hansen, spiller til 
daglig i Sandefjord, men har bakgrunn fra 
Bryne, Klepp, Brann, Løv-Ham og Sogn-
dal. også han har vært innom U21-land-
slaget på herresiden. I tillegg drev mor, 
Rita Hansen, med idrett.

– For min del var det at både pappa og 
mamma har drivd med idrett begge to, og 
at bror min er to år eldre enn meg. Det 
var ikke sånn at de sa at jeg skulle spil-
le fotball, men det ble bare sånn. For de 
gjorde det og jeg begynte med det, og jeg 
synes det var veldig kjekt. Det er egentlig 
derfor jeg spiller fortsatt, fordi jeg synes 

det er kjekt. Den dagen jeg ikke synes det 
komme jeg nok til å slutte, men fremdeles 
er det kjekt, sier Hege om fotballstarten.

– Det var vel litt slik med Tuva også. 
Alle andre spilte fotball, så var det vel litt 
kjekt å prøve det ut, fortsetter Hege, mens 
Tuva sier seg enig.

Begge to vokste opp med guttefotball i 
Bryne og begge er enige om at de tok mye 
lærdom av å trene og spille med guttela-
get der.

– Det er moderklubben, så det var vel-
dig kjekt å ha den muligheten i Bryne. Det 
er jo en herreklubb egentlig, men de lot 
de beste jentene være med guttene, og det 
ble jo vi bedre av også, sier Hege.

– Ja, det er helt annerledes tempo og fy-
sikk, og alt, sier Tuva.

Tilbake i mars 2012 fikk for øvrig Hege 
også Statoils talentpris.

– Jeg tror jeg er en av de eldste som 
har fått den. Talent var jeg kanskje, men 
jeg følte jeg var ganske etablert når jeg 
fikk den. Men det var selvfølgelig kjem-
pekjekt å få den. Jeg setter veldig pris på 
det og det var kjekt med nominasjonen og 
begrunnelsen de ga.

Hvem har betydd mest for dere i 
karrieren så langt?
– Du kommer ikke unna foreldrene. Vi 
har to stykker som stiller opp og følger 
med på alt. De kom annenhver helg til 

Hege om Tuva:
– Hun er veldig hardtarbeidene og 
er en av de midtstopperne som jeg 
synes er flinkest til å bryte foran. 
Og hun snakker godt, så det er godt 
å ha noen bak der som snakker 
mye.

Tuva om Hege:
– Hege er flink til å score mål. Hun er 
rask og tar tak. Hun har mye erfaring 
og det vises godt i gruppa. Gruppa har 
stor respekt for hun og hører på det 
hun sier.

– Jeg ser veldig mye opp til henne og 
hun trener veldig hardt for å bli bedre.

Bergen når vi spilte der og når vi var unge 
kjørte de oss overalt, sier Hege.

– Også er det tidligere trenere som har 
spilt en rolle i utviklingen vår, men det er 
først og fremst foreldre og familie som 
har betydd mest.

– Det er veldig sånn for meg også. 
Hadde ikke de latt meg dra til Bergen, så 
hadde ikke jeg fått den utviklingen og den 
lærdommen jeg fikk der. Cato (broren) og 
Hege har jeg trent mye med, sier Tuva.

– Bli mer profesjonelle
Nå er begge to som vi innledet med tilba-
ke i Klepp og der er det et klart mål.

– Målsetninger for laget er å komme 
høyere på tabellen enn i fjor. At vi kom-
mer på den øvre delen. Vi jobber hele vei-
en med å bli mer profesjonelle og å ta nye 
steg. Det er en stund siden Klepp var der 
oppe, så vi ønsker å ta laget opp på øvre 
halvdel igjen, sa de to før sesongstart.

Og sesongen så langt har gitt Klepp en 
plass i toppen. tredjeplass etter vårseson-
gen.

– Vi har hatt en veldig god start. Vi kom 
inn i flytsonen og fikk spilt på oss litt selv-
tillit. Litt kjipt med 0-6 mot LSK i siste 
kamp før ferien, men det går opp og ned 
i fotballen, men man må bare jobbe stein-
hardt utover. At vi fikk den smellen kan 
både være positiv og negativ for vår del, 
men jeg har troen på at vi kommer til å 
bite godt i fra oss i høst også.

Også talentutviklingen i Klepp er vik-
tig. De har vist det med flere spillere på 
yngre landslag.

– De jobber veldig godt med det. De 
har veldig stort fokus på oss unge og at 
vi skal ha bra utvikling. De har fokus på 
at vi ikke skal få skader og sykdom også 
videre. Det er mye skadeforebyggende og 
styrke i hver trening. Det er et skikkelig 
opplegg der, sier Tuva.

5 raske (Tuva nevnt først):

Badeferie eller storbyferie?
– Badeferie, Badeferie

Kjøtt eller fisk?
– Fisk, Kjøtt

Film eller serie?
– Film, Film

Beste årstid?
– Sommer, Sommer og jul.

Frukt eller godteri?
– Frukt, Frukt

For kontakt:

www.memira.no

Tlf.: 815 00 260

E-post: kundesenter@memira.no

http://www.memira.no/
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Karrieren til Kjørum startet på Hamar. 
Hun spilte med gutta i HamKam frem til 
hun var 15 år, før hun gikk videre til Vang 
for å spille jentefotball.

– Det var ganske allright. Ikke noe 
press og det var bare å ha det gøy og gjøre 
det man ville. Jeg spilte med gutta i Ham-
Kam frem til jeg startet i åttendeklasse på 
ungdomsskolen.

– Men jeg kom vel i en alder hvor jeg 
måtte begynne å spille med jentene og da 
gikk jeg til Vang hvor venninnene mine 
spilte. Det er ikke så veldig mange av de 
som er fotballspillere nå. 

– Det er ganske lenge siden nå, men jeg 
merket ganske stor forskjell da jeg kom til 
jentelaget i Vang. Jeg var på en måte noen 
hakk bedre enn de.

Deretter gikk turen videre til rekruttla-
get til Team Strømmen i 2010 i andredivi-
sjon, før Fart ventet i 2011-sesongen.

– Jeg pendlet når jeg spilte på Team 
Strømmen. Jeg gikk jo på skole samtidig 
som jeg spilte der, og det var litt vanskelig 
og tok litt på. 

– Da fikk jeg tilbudet fra Fart som var 
en divisjon høyere opp, samtidig som det 
var litt nærmere. Da var det litt lettere å 
satse. I Team Strømmen var jeg ikke på 
alle treningene, men trente litt med et gut-
telag i Hamar også, men når jeg begynte 
på Fart var det deilig å kunne være med på 
alle treningene til laget.

USA-opplevelsen:
Etter at Fart rykket opp til Toppserien spil-
te hun kun en halv sesong i klubben før 
hun dro sammen med lagvenninne Thea 

Dybvig til USA og Texas at Brownsville 
på fullt scholarship.

I USA kombinerte Kjørum fotball med 
studier, men i tillegg ble det også lange 
bussturer. Trodde du at å ta bussen fra 
Oslo til Trondheim var ille. Det var ingen-
ting i forhold til bussturene i USA.

– Vi reiste i flere dager for å spille mot 
flere lag når vi først var ute å reiste. Også 
reiste vi på natta, så alle lå og sov. Når vi 
våkna opp, da var vi fremme.

Men det første som slo både Kjørum og 
Dybvig var at nivået ikke var all verdens.

– Det var noe litt annerledes for å si det 
sånn. Vi kom dit og fant ut at nivået ikke 
var all verden. Vi var jo de beste på laget, 
så jeg ble litt skuffet, men for opplevel-
sens del var det veldig allright. Det var jo 
en helt annen måte å spille på der. Ikke 
fullt så organisert. Presshøyde og sånt 
bryr de seg ikke noe om. Det var egentlig 
litt sånn at de spilte fotball som de ville. 
Det var mange gode individualister, for 
det var folk fra Mexico, Brasil og Portu-
gal også videre. Men det var ikke så vel-
dig mye lagspill.

Kjørum scoret blant annet scoret fire 
mål og hadde fire assist i én og samme 
kamp der borte.

– Jeg scoret mye mål og sånt, så det var 
jo en fin start.

Men fortsettelsen var ikke like hygge-
lig. For selv om Kjørum startet USA-opp-
levelsen med å vise seg som en storscorer 
og assistdronning, gikk fort nedover. Hun 
pådro seg nemlig en alvorlig ankelskade 
og dro tidligere hjem enn planlagt. Nå i 
dag spiller hun med en plate i leggen og 

taper godt opp før kamp.
– Jeg hadde vel rukket å spille fotball i 

litt over én måned også ble jeg skadet en 
14 timers busstur unna der vi bodde. Det 
var jo ikke noe fly. Det var bussturer. Vi 
kjørte til Mississippi tror jeg det var. Der 
skadet jeg meg og da var det inn på syke-
huset der for å prøve å få på plass benet. 
Men så måtte jeg operere.

– Jeg brakk leggen og fikk ankelen på 
en måte ute av ledd eller hva det heter. Jeg 
har fortsatt noen skruer og ting inni benet, 
så jeg taper opp når jeg spiller.

Men til tross for at det er en stund siden, 
kjenner Kjørum fortsatt til skaden, og det 
vil nok være slik også i fremtiden.

– Jeg kjenner det jo. Det hemmer meg 
jo litt, og ankelen er så stiv at det er helt 
latterlig, så jeg kjenner det fortsatt og det 
er sånn det kommer til å være. Det blir 
vanskelig å få den samme bevegelsen i 
ankelen igjen.

Klubben ble for øvrig RRAC-serie-
mestere og i sluttspillet vant de 6-0 i fi-
nalen mot Texas Wesleyan University. I 
NAIA-turneringen (Det nasjonale mester-
skapet) etter endte det med et 0-1-tap for 
Olivet Nazarene University i kvartfinalen. 
Det uten Kjørum.

Til Vålerenga
Etter USA-opplevelsen tok hun turen til-
bake til Fart litt tidligere enn planlagt.

– Det ble litt tungvint å hoppe rundt 
på krykker der. Jeg var der i hovedsak 
for å spille fotball, også følte jeg det ble 
litt vanskelig når laget var ute for å spille 
kamper. Da var de borte i en uke i strekk, 

Mina Kjørum
Født: 22. august 1993
Klubb: Vålerenga
Posisjon: Angrep
Draktnummer: 18
Tidligere klubber: HamKam, Fart, 
Texas at Brownsville

Favorittlag: Vålerenga og glad i å 
se på Barcelona
Favorittspiller: Johanne Fridlund 
og Lionel Messi

Betydd mest for deg?
– Det må være mamma og pappa. 
De stiller alltid opp.

Deg selv som spiller:
– Hurtig og løpssterk.

MINA KJØRUM
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mens jeg var alene hjemme uten å klare 
og bære rundt på ting selv.

– Så når mamma kom på besøk, ble jeg 
med henne hjem.

Når Kjørum kom hjem hadde Fart ryk-
ket ned til 1. divisjon i mellomtiden. Fart 
hadde hatt lite å stille opp med i Toppse-
rien og det ble nedrykk etter 22 strake tap 
og 9-108 i målforskjell. Etter nedrykket 
ble Kjørum med laget i 1. divisjon, men 
etter sommeren 2013 valgte hun å ta turen 
videre. Samtidig som hun begynte med 
studier i Oslo, ble Vålerenga hennes nye 
lag.

Kjørum scoret da hun spilte sin første 
kamp for Vålerenga. Det var i 3-1-seieren 
hjemme mot Sandviken den 31. august 
2013. Hennes første kamp fra start kom 
29. mars borte mot Kolbotn (1-2-tap), 
mens hun totalt endte opp med fire kam-
per for klubben i 2013-sesongen. Hennes 
første 90-minutters kamp kom derimot 
ikke i serien, men i cupen. I semifinalen 
borte mot Avaldsnes i oktober 2013 fikk 
hun spille hele kampen, men det endte 
derimot med et 1-5-tap for Oslolaget.

– Jeg kom jo midt i sesongen, og fikk 
ikke spille så veldig mye, men det hadde 
jeg forberedt meg på.

Tok store steg
I 2014 derimot tok Kjørum store steg. 
Hun spilte seg inn til en fast plass i star-
telleveren og fikk totalt 21 seriekamper 
(kun hjemme mot Stabæk måtte hun stå 
over på grunn av en liten hjernerystelse).

– Ja, det hjalp på det. Det hjelper veldig 
å få tillit, for det gir jo også meg selvtillit, 
så det har hjulpet veldig på fremgangen 
min.

– Jeg føler selv at jeg har tatt ganske 
mange steg og jeg har blitt mer kjent på 
tempo og sånne ting. Jeg føler jeg henger 
bedre med og det hjelper også på at jeg 
stoler på meg selv. At jeg bruker ferdig-
hetene mine og tørr å gjøre det jeg kan. 

– Det henger sammen med at jeg fikk 
mye tillit i fjor og da tørr jeg å stole litt 
mer på meg selv.

Hennes første Toppseriemål kom også 
i fjorårssesongen. Den kom borte mot 
Amazon Grimstad i Vålerengas 2-1-sei-
er i juni. I tillegg scoret hun sitt andre og 
foreløpig siste Toppseriemål hjemme mot 
Avaldsnes i oktober (tapte 2-5). Nå øn-
sker hun å score flere mål

– Trener mye avslutninger
Som de fleste fotballspillere har også Kjø-
rum personlige målsetninger på fotballba-
nen. Årets målsetning er i hovedgrad å 
notere seg for scoringer litt oftere.

– En målsetning er å ikke minst å sco-
re flere mål. Det trener jeg mye på Det er 

den største målsetningen for min del. 
– Avslutninger er noe jeg jobber veldig 

med. Jeg har jo hatt ganske mange sjanser 
i de kampene jeg har spilt nå i vinter, så 
jeg er ihvertfall der. Nå gjelder det bare 
å få satt de.

– Jeg er liksom ikke den som slår alle 
med fysikken min i lufta, så jeg blir jo satt 
så langt unna som mulig i corner-situasjo-
ner. Jeg har ganske grei spenst, men det er 
ikke på hodet jeg har styrken min.

Hva slags trening går det mest i?
Kjørum trener mye også ved siden av 
selve fotballøktene.

– Det går mye i styrke. Jeg prøver å tre-
ne ihvertfall fire ganger i uka med styrke. 
Også har jeg blitt flinkere de siste måne-
dene på å trene mer fotball. Der er det 
mye nærteknikk og avslutningsøvelser.

I fjor trente hun i tillegg litt ekstra før 
kamp. Det for å få litt ekstra eksplosivitet 
i kroppen før kamp.

– Ja, jeg gjorde det i fjor. Det er ikke 
veldig mye, men det er for å få litt eksplo-
sivitet i kroppen. Jeg føler meg faktisk 
lettere i kampsituasjon når jeg gjør det, så 
det har blitt en greie.

Nye mål
Hennes første halvår i Vålerenga endte 
med en femteplass, mens fjorårsseson-
gen endte med en syvendeplass. I år ser 
både hun og Vålerenga-laget bedre ut enn 
noengang. Og med ny hovedtrener i Leif 
Tsolis har klubben fått mer plan over spil-
let sitt.

– Jeg er kjempefornøyd med Leif. Han 
vet hva han vil. Han har klare meninger 
og han har en klar spillestil. Så det tror 
jeg har hjulpet laget vårt veldig bra. Nå 
har vi oppgaver i hver kamp som vi skal 
gjennomføre, og det føler jeg er viktig for 
oss. Så langt ser det veldig bra ut.

Kjørum har ikke vært innom yngre 
landslag tidligere, men har likevel på en 
måte spilt én kamp med flagget på brystet. 
I vinter ble hun nemlig kalt inn til en in-
ternkamp på J19-landslaget. Det til tross 
for at hun egentlig er litt for gammel.

– Det var første gangen jeg spilte med 
flagget på brystet. Kanskje ikke helt riktig 
å si at jeg gjorde det, men det var da mor-
somt ihvertfall.

Til tross for store steg det siste året har 
hun tilgode å bli tatt ut på et landslag, men 
hun nærmer seg U23-landslaget.

– Det er jo et stort mål. I løpet av se-
songen har jeg lyst til å ha vært innom 
en samling ihvertfall. Det hadde vært 
morsomt. Det er bare å jobbe videre og 
håpe på en innkallelse til neste samling 
kanskje.

Men til tross for null uttak har hun vært 

med på en landslagstrening med J19-land-
slaget. Tidligere i år ble hun nemlig spurt 
om å være med da de trengte spillere til 
en internkamp. Det var første gang med 
flagget på brystet for Kjørum.

Men A-landslaget og VM er vel litt for 
tidlig?

– Ja, jeg har ikke så hårete mål, men det 
er jo et langsiktig mål. Om et par år så 
hadde det vært en stor drøm, sa hun tid-
ligere i år.

På privaten
21-åringen er bosatt på Manglerud og 
studerer for tiden PR og Samfunnspåvirk-
ning på Markedshøyskolen i Oslo. Der 
har hun nå halvannet år igjen før hun har 
tatt bachelor.

– Det går bra å kombiniere det med fot-

ballen. Jeg jobber jo ikke ved siden av, så 
det går i fotball og studier. Samtidig så har 
vi ikke sånn veldig mye skole i starten, 
men til slutt har vi jo syv eksamener, så 
det er litt å drive med helt på slutten.

– Men så er det veldig fleksibelt, for 
jeg har jo ikke noe som er obligatorisk, 
så har jeg skole tre til fire ganger i uka. 
Men det blir mye jobbing alene, men da 
har jeg på en måte den fleksibilitetet, så 
det ikke krasjer med skolen. Samtidig er 
det vanskelig å kunne satse for fullt på 
fotballen samtidig som man skal tenke på 
andre ting.

I tillegg er Kjørum sammen med Stor-
hamars ishockeyspiller, Andreas Øksnes. 
Dermed blir det mye turer til Hamar.

– Ja, det blir en del turer hjemover. Jeg 
har sittet mye i bil de siste årene.

Øksnes er også toppidrettsutøver og 
spiller for tiden ishockey for GET-liga-
klubben Storhamar. En klubb som for 
øvrig tok sølv i seriespillet i 2014/15-se-
songen.

– Toppidrettsutøvere gjør det de har lyst 
til å gjøre selv på en måte. Det er derfor 
han bor i Hamar og jeg i Oslo. Jeg hadde 
lyst til å spille fotball og studere i Oslo, 
mens han ville bli igjen å spille ishockey i 
Hamar. Og det er greit det. Vi presser ikke 
hverandre til noe, for begge satser høyt i 
idrettene våre, så vi vet hva som må til.

– En fin gjeng
Kjørum har heller ikke noe å si på sam-
holdet i Vålerenga. Hun trives både på og 
utenfor banen.

– Vi er en veldig fin gjeng som har det 

hyggelig både på og utenfor banen. Det 
er ganske viktig det å trives i spillergrup-
pa og å bli kjent med hverandre utenfor 
fotballbanen også. Det tror jeg er veldig 
viktig.

Og Vålerenga har en spesiell sponsor-
avtale. Sykehusklovnene er nemlig nav-
net som kan ses på fremsiden av draktene.

– Det er veldig bra at og det er litt an-
nerledes enn andre sponsorer, så det synes 
jeg er veldig allright

7 raske:

Øl eller vin?
Vin

Badeferie eller storbyferie?
Badeferie

Rolig hjemmekveld eller fest?
Rolig hjemmekveld, men en fest i 
ny og ne

Kjøtt eller fisk?
Kjøtt

Film eller serie?
Film

Beste årstid?
Sommer

Frukt eller godteri?
Frukt



Scandinavian Football School er et unikt tilbud for deg som ønsker å satse 
på fotball også etter sesongen.

Fra 2016 satser de også på en egen jentegruppe.

Søknadsfrist er 15. september i år

BESØK FOTBALLMAGASINET PÅ NETT:

@Fotb
all

Mag
asi

ne

WWW.FOTBALLMAGASINET.NO

@FotballMagasinet

http://scandinavianfootballschool.123hjemmeside.no
http://fotballmagasinet.no
https://www.facebook.com/pages/Fotballmagasinetno/354088481625
https://twitter.com/FotballMagasine
http://fotballmagasinet.no
http://instagram.com/fotballmagasinet
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J19-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).

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

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

• 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.

FØLG JENTENE PÅ FACEBOOK
OG INSTAGRAM

facebook.com/norgej19 @j19landslaget

Troppen:

Keepere:
Aurora Watten Mikalsen - Clausenengen
Cecilie Hauståker Fiskerstrand - Stabæk

Forsvar:
Marit Clausen - Trondheims-Ørn
Tuva Hansen - Klepp
Marit Bratberg Lund - Kolbotn
Kristine Bjørdal Leine - Fortuna Ålesund (Røa fra høs-
ten)
Sara Eriksen - Sandviken
Ingrid Rokke Elvebakken - Kolbotn

Midtbane:
Karina Sævik - Avaldsnes
Nora Eide Lie - Urædd
Johanne Fridlund - Vålerenga
Karoline Haugland - Arna-Bjørnar
Maria Hiim - Klepp
Cecilie Høegh Dekkerhus - Stabæk

Angrep:
Vilde Fjelldal - Medkila
Marie Dølvik Markussen - Stabæk
Pernille Velta - Stabæk
Vilde Hasund - Røa

Norges kamper:

15. juli kl. 18:30: Spania - Norge (Ramla): 4-0
18. juli kl. 18:30: Tyskland - Norge (Lod): 0-2
21. juli kl. 18:30: Norge - England (Ramla): 

https://www.facebook.com/akbnews
https://www.facebook.com/akbnews
http://instagram.com/andreaskb89
http://instagram.com/andreaskb89
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Clausen startet faktisk karrieren med å 
spille både håndball og fotball. Hun har 
faktisk tre aldersbestemte landskamper i 
håndball.

– Jeg savner håndballen  av og til og 
det klør litt i håndballhendene. Jeg tror 
faktisk jeg egentlig er mer håndballspiller 
faktisk. Men jeg har fått mye mer positive 
opplevelser på fotballbanen og hadde jeg 
spilt håndball nå, hadde jeg mest sannsyn-
lig ikke ville valgt å spille på landslaget.

– Men det er fortsatt artig å få spille på 
landslaget, men det ble egentlig bare litt 
for mye, så da valgte jeg det som var ar-
tigst og det var fotballen der og da, sier 
Clausen.

Fotballen som gjelder nå
Men nå er det altså fotballen som gjel-
der. Der debuterte hun på aldersbestemte 
landslag i 2011 mot Sverige. Hun forteller 
om reisen med flagget på brystet.

– Det har vært utrolig lærerikt. Jeg vet 
med meg selv at hadde jeg ikke hatt land-
slaget, så hadde jeg mest sannsynlig ikke 
vært der jeg er i dag. Som midtstopper 
har jeg fått mye erfaring fra landskamper, 
men kanskje ikke like mye på høyt nivå 
i klubb, så man bruker kanskje landslag 
som en utviklingsarena i forhold til kam-
per og nivå der. Men jeg har lært mye av 
det og er takknemlig for å ha fått lov å 

være med.
Og ambisjonene skal man ikke si noe 

på. Målet er som fotballspillere flest, 
nemlig A-landslaget.

– Jeg har ambisjoner om å gå helt opp 
ja, men når det blir, det får vi se på. Jeg 
skal jobbe så hardt som jeg kan, men 
A-landslaget er selvfølgelig målet.

J19-EM
Vi holder oss til aldersbestemte landslag, 
for i fjor fikk Clausen oppleve noe få fot-
ballspillere får oppleve. Nemlig EM på 
hjemmebane. Det endte med tap for Spa-
nia i semifinalen. Dermed måtte Norge ta 
til takke med bronse i J19-EM i fjor.

– Det er bra med bronse, men vi skul-
le jo til finalen. Det var synd, men sånn 
er fotballen. Vi ville på en måte ikke noe 
mer, så vi kan egentlig takke oss selv litt. 
Det føltes litt tomt egentlig, men det var 
utrolig surt. Når du har et mål, så vil man 
gjerne nå det målet. Men bronse er ikke 
dårlig det. Det skal sies.

I år venter nok et EM for Clausen og 
J19. Det er Clausens siste år på J19-land-
slaget og mesterskapet starter 15. juli for 
Norges del.

– Vi har jo som mål om å ta medalje i 
EM igjen. 

– Vi har et utrolig bra lag hvor mange 
var med på EM i fjor også, så vi har spil-
lere med erfaring, fortsetter hun.

Og målsetningene til den 19 år gamle 
trønderen etter EM er blant annet å ta seg 
videre opp på U23-landslaget.

– Målsetningene er først og fremst å 
få mest mulig spilletid som midtstopper 
i Toppserien for Trondheims-Ørn. Jeg vil 
utvikle meg en del der, og håper jeg tar 
steget opp til U23-landslaget til høsten. 
Det er hardt, så det er bare å stå på, men 
det er et mål jeg har.

To cupfinaler
Før vi går videre til A-laget i Trond-
heims-Ørn tar vi et stopp innom J19-laget 
deres. Clausen var en av få spillere som 
i fjor spilte to cupfinaler. Den første var 
med J19-laget til Ørn.

– Det er jo to forskjellige opplevelser. 
Det var to helt forskjellige kamper for 
min del.

– Jeg spilte indreløper på junior og jeg 
er egentlig ikke en person som scorer så 
mye mål, men det var artig å score to. Jeg 
synes det var stort å få spille juniorfina-
le også. Spesielt når man får spille foran 
hjemmepublikum og det er mye oppstyr. 
Det er ikke ofte man får oppleve det som 
kvinnefotballspiller.

Så noen uker etter ventet cupfinale med 
seniorlaget til Ørn. Clausen startet på ben-
ken, men i pausen måtte hun inn for Sol-
frid Andersen Dahle.

– I cupfinalen mot LSK var noe helt 

Marit Clausen har i år spilt seg i startelleveren til Trondheims-Ørn. Nå øn-
sker hun å ta nye steg.

MARIT CLAUSEN
Marit Clausen
Født: 22. august 1993
Klubb: Trondheims-Ørn
Posisjon: Forsvar
Draktnummer: 4
Tidligere klubber: 

Favorittlag: Manchester United
Favorittspiller: Andrea Pirlo

Deg selv som spiller:
– Duellsterk, fotballklok, god 
pasningsfot og veldig vinner-
skalle.
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annet. Da kom jeg inn i pausen og ble 
litt kasta inn i det. Man skal selvfølge-
lig alltid være forberedt, men det er ikke 
bare, bare når LSK pleier å være best i an-
dreomgangen og vi pleier å være dårligst 
i andreomgangene.

– Jeg skal ikke skylde på det, for man 
må prestere uansett. Men det var hardt for 
en 18-åring det. Men det er en erfaring jeg 
tar med meg videre, legger hun til.

Midtstopper
Clausen har spilt både midtstopper og 
spiss de siste årene, men nå er det bestemt 
at det er midtstopperplassen som er hen-
nes plass på banen.

– Ja, nå har jeg fått beskjed om at jeg 
skal være midtstopper. Det er litt betryg-
gende. Det handler litt om hvordan situa-
sjonen min var i fjor også. I forhold til at 
vi hadde Sol (Solfrid Andersen Dahle) og 
Inger Ane (Hole) som to erfarne og gode 
midtstoppere. Jeg føler det er det beste 
tidspunktet for meg å få prøve meg nå, i 
forhold til at jeg mangler litt Toppserie-
erfaring som stopper, så det er artig å få 
prøve seg. Jeg får kjent på et høyt nivå i 
hver kamp.

Men selv om hun stort sett er fast in-
ventar på Ørns Toppserielag i år, så er det 
fortsatt hard konkurranse.

– Det er fortsatt hard konkurranse, men 
vi er veldig mange unge nå. Av de unge er 
jeg en av de eldste igjen, og en av de med 
mest Toppserieerfaring, så jeg har gode 
muligheter i år. Men jeg må prestere, men 
det kommer kanskje mer automatisk når 
jeg får litt mer spilletid. Det blir artig å se.

– Nødt til å bli mer stabile
I fjor endte sesongen med åttendeplass 
i serien. Ørn-jentene var veldig ustabile 
og det er noe de stadig jobber med å for-
bedre.

– For laget sin del var det litt opp og 
ned. Vi spilte veldig bra mot de beste la-
gene, men så gikk vi på noen smeller mot 
de dårligste lagene, så vi var ustabile. 
Hvis vi skal heve oss i Toppserien, er vi 
nødt til å bli litt mer stabile.

– Det håper vi på å få gjøre noe med i år.
Og så langt har de klart å gjøre litt med 

det. Laget ligger for øyeblikket på en 
femteplass og har bare ett poeng opp til 
medaljeplass.

– Det er ingen tvil om at vi er forsterket. 
Trond (Schjølberg red.anm) har påvirket 
laget veldig positivt. Han er flink og tyde-
lig på hva han vil. Han passer veldig bra 
inn i forhold til vår spillestil og hvordan 
vi er som spillere.

– Også har vi fått inn forsterkninger 
som vi kanskje har manglet tidligere, som 
gjør at vi er et enda sterkere lag.

For lagets målsetning er topp fem og 
dermed er laget innenfor i øyeblikket.

– Jeg håper virkelig vi kommer til cup-
finale igjen, og at vi klarer å være topp 
fem på tabellen. Vi skal i hvert fall klare 
å heve oss mot de beste og være litt mer 
stabile i år, sier Clausen som ikke er i tvil 
om hvem som har betydd mest for henne 
så langt i karrieren.

– Familien har jo betydd utrolig mye, 
trenerne i Ranheim når jeg var der og ikke 
minst landslag. Jeg husker jeg lærte mye 
av Jan-Roar Saltvik på yngre landslag. 
Det var da jeg følte jeg tok utrolig mye 
store steg. I hvert fall i forhold til å gå fra 
spiss til midtstopper. Det var ikke bare, 
bare. Tarjei Smågesjø har også betydd 
mye, så det er mange som har betydd mye 
for meg, men de som har betydd mest er 
nok uten tvil familien.

7 raske:

Øl eller vin?
Vin

Badeferie eller storbyferie?
Storbyferie

Rolig hjemmekveld eller fest?
Rolig hjemmekveld

Kjøtt eller fisk?
Kjøtt

Film eller serie?
Film

Beste årstid?
Sommer

Frukt eller godteri?
Frukt
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KARINA SÆVIK

Sævik kom fra Haugar til Avaldsnes foran 
2013-sesongen. Det første året ble det ni 
kamper for det unge talentet.

– Jeg var 16 og det var ganske tøff kon-
kurranse. Men jeg fikk god utvikling og 
det var det jeg hadde fokus på førsteåret. 
Spilletid kom egentlig bare som en bonus 
da, sier Sævik som nettopp er ferdig med 
videregående.

I 2014 ble det derimot flere kamper for 
Sævik. Hun fikk 20 Toppseriekamper (ni 
fra start) for klubben.

– Det gikk litt i perioder i fjor, men jeg 
er fornøyd med. Jeg føler utviklingen har 
gått oppover. Det er mange gode spillere 
og man blir bedre av å trene med de.

– Veldig bra miljø
Avaldsnes er kjent for å hente en del ut-
lendinger til laget sitt. De har spillere fra 
Norge, Sverige, Island, USA, Colombia, 
Brasil, Irland. Det er mange kulturer i en 
gruppe, men Sævik synes ikke det er noe 
problem med flere kulturer i laget.

– Jeg synes miljøet er veldig bra og alle 
har kommet bra inn i spillergruppen. Det 
er ikke noe problem med at det er flere 
kulturer for alle vil jo det samme. Vi vil 
alle spille fotball, vinne og gjøre det bra, 
sier Sævik som fikk proffkontrakt foran 
årets sesong.

Startet på Kopervik

Men skrur vi tiden tilbake, så var det på 
Kopervik det hele begynte for Sævik.

– Jeg begynte som alle andre når jeg 
var fem år, så gikk det bare oppover. Etter 
hvert begynte jeg å trene med de som var 
ett år eldre, så ble det to år eldre, så jeg var 
på to lag samtlig. Både min årsklasse og 
de som var to år eldre.

– Når jeg var 14 hadde det andre laget 
jeg spilte for gått i oppløsning, så da gikk 
jeg til Haugar hvor jeg var i to sesonger.

Søsteren i mål
Men det er ikke bare hun som spiller fot-
ball i familien. Også lillesøster Hildegunn 
Sævik spiller for Avaldsnes og er et stort 
talent. Hun har i likhet med storesøster 
Karina spilt flere aldersbestemte landslag-
skamper.

– Vi er heldigvis gode venner og jeg sy-
nes det er veldig kjekt å ha hun med. Da 
har du alltid noen, så det er kjekt at hun 
får være med på samlinger i Avaldsnes 
selv om hun er litt yngre enn de andre ke-
eperne, sier Karina om lillesøsteren.

I 3-3-kampen hjemme mot Trond-
heims-Ørn i mai 2014 ble de to søstrene 
også historiske. For første gang stilte Av-
aldsnes med to søstre i en startoppstilling 
i Toppserien.

– Det var veldig kjekt. Jeg tror ikke hun 
var så nervøs egentlig, for hun pleier aldri 
å være det. Hun tar ting som det kommer 

og jeg synes hun spilte en bra kamp.

– Vært irriterende
Samme sesong kom også Karinas første 
scoring for Avaldsnes. Den kom i 5-2-sei-
eren borte mot Vålerenga i oktober. Det 
var en forløsende scoring.

– Det har vært litt irriterende, for det har 
vært mange sjanser før den som jeg burde 
ha scoret på. Jeg følte det var vanskelig 
da, men når jeg scoret var det bare deilig 
at jeg endelig hadde scoret i Toppserien. 
Jeg synes egentlig det tok litt lang tid.

Like etter fikk hun også Statoils talent-
pris i tillegg til å bli nominert til prisen 
som årets komet i Toppserien. Den sist-
nevnte prisen var det derimot Wolfsburgs 
Synne Sofie Kinden Jensen (den gang 
Kolbotn) som fikk.

– Jeg føler jeg må ha gjort noe rett. Det 
er litt betryggende at de mener du er god 
nok til å få prisen. Det er en veldig fin 
anerkjennelse, sier Sævik om talentpri-
sen.

– Jeg fikk på en måte litt gjennombrudd 
i fjor, så det er litt av det samme med at 
det er en anerkjennelse, selv om jeg ikke 
vant, sier hun videre om nominasjonen til 
årets komet.

Bronse med J19
Men det var ikke bare på klubbnivå ting 
begynte å løsne for Sævik i fjor. Hun fikk 

Karina Sævik scoret sitt første Toppseriemål i fjor. I år ønsker hun å ta nye 
steg på fotballbanen.

Karina Sævik
Født: 24. mars 1996
Klubb: Avaldsnes
Posisjon: Angrep
Draktnummer: 16
Tidligere klubber: Kopervik, Haugar

Favortitlag: Jeg liker å se bra fotball, 
uansett hvilke lag som spiller.
Favorittspiller: Messi. Det er sykt det 
han holder på med.

Deg selv som spiller:
– Jeg er teknisk og har bra fotball-
forståelse.

Betydd mest:
– Det er selvsagt familie og foreldre. 
Og en som heter Marthon Høvring, 
som var treneren min på laget som var 
to år eldre på Koppervik.
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også være med på å ta bronse i J19-EM i 
Norge.

– Vi skulle selvsagt kommet til finalen. 
Det var litt irriterende når vi i tillegg spil-
te jo 0-0 mot Nederland i gruppespillet og 
det var de som vant.

– Selv om jeg ikke spilte så mye, så sy-
nes jeg det var en bra erfaring. Du får vite 
hvordan ting er i mesterskap og hvordan 
det er å være med på en så lang samling.

Kaptein på J19
Og i år ble det ny EM-tur. Sævik og Nor-
ge er på plass i Israel hvor de har tapt for 
Spania og slått Tyskland i gruppespillet. 
Kun England, som Norge har en spesiell 
historie mot, gjenstår før man vet om det 
blir ny medalje på Norge.

– Jeg synes vi presterte bra. Vi fikk en 
litt spesiell opplevelse med straffesparket, 
men jeg føler vi gjennomførte alt skikke-
lig. Vi prøvde bare å fokusere på kampen 
mot Nord-Irland og jeg synes vi klarte det 
bra. Vi fikk et bra resultat, selv om vi ikke 
scoret like mange mål som England, sier 
Sævik om EM-kvalifiseringen som ble 
historisk da England fikk ta en straffe på 
nytt flere dager etter kampen.

– Før den straffen, så vet vi at vi er vide-
re, så da blir det ikke like spennende, men 
det var spesielt.

Og målet i EM er klart.
– Målet er å ta medalje. Det er realistisk 

og spiller vi på vårt beste kan vi slå hvem 
som helst. Også er det selvfølgelig en ek-
stra motivasjon å tenke på at det venter et 
VM om man går videre fra gruppespillet, 
sier Sævik som er Norges kaptein under 
mesterskapet.

Men ambisjonene til Sævik stopper ikke 
med J19-landslaget. Hun ønsker å nå hele 
veien opp til A-landslaget i fremtiden.

– Målet er å gå hele veien til A-landsla-
get, men det er ikke noen lett vei.

Og hva med spill i utlandet?
– Jeg tar det som det kommer, men det er 
alltid kjekt å prøve noe nytt og se hvordan 
det kan være i en annen liga, men jeg har 
ikke satt meg noe mål om det ennå.

Men før et eventuelt spill i utlandet er 
det årets sesong i Toppserien som står på 
planen. 

– Det bør være topp tre og sånn vi har 
sett ut er det realistisk, sa Sævik før se-
songen om Avaldsnes sine målsetninger.

Og så langt ligger klubben på tredje-
plass i Toppserien.

– Vi klarer å spille mer sammen som et 
lag enn vi har gjort tidligere. Alle spiller-
ne er gode og tekniske.

Og det gjør de med Tom Nordlie som 
ny hovedtrener. Sævik innrømmer at ho-
vedtreneren kan klikke litt i blant, men 

samtidig har han humor.
– Han kan klikke vis vi er drit dårlige, 

men de gangene han gjør det, synes jeg 
vi trenger det og da er det dårlig kvalitet. 
Men samtidig kan han være rolig og for-
klare ting skikkelig. Han vil jo at vi skal 
bli best. Samtidig er han morsom og har 
humor i det, så jeg synes ikke det er noe 
problem i at han kommer fra herrefotbal-
len.

Vil score mer
I tillegg til at klubben har mål om medalje 

har Sævik et klart mål om flere nettkjen-
ninger.

– Målet er å score mer mål enn i fjor. 
Selvsagt ønsker jeg mest mulig spilletid, 
men jeg har mest fokus på å bli best mulig 
selv, og det kan jeg blir på trening også. 
Det er bare å prestere på trening, så kom-
mer også spilletiden, sier Sævik som så 
langt denne sesongen står uten mål i seri-
en, men med to mål i cupen.

5 raske:

Badeferie eller storbyferie?
Badeferie

Kjøtt eller fisk?
Kjøtt

Film eller serie?
Serie

Beste årstid?
Sommer

Frukt eller godteri?
Frukt

@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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Tiril Haga stortrives med Toppseriehverdagen i Røa etter overgangen fra 
Lyn i vinter.
– Det har vært skikkelig bra på alle mu-
lige måter. Jentene har vært  veldig hyg-
gelige og jeg føler selv at jeg har utviklet 
meg veldig bra, sier Haga, som ved siden 
av går på Wang toppidrett.

Tre finaler i fjor
Fjoråret endte med mye bra for Haga og 
Lyn sin del. Hun var med på en utrolig 
sommer som først endte i Dana Cup-
gull, før hun en uke senere var med på å 
ta Norway Cup-gull. Mot slutten av året 
spilte hun også J16-NM-finale med Lyn. 
Det endte derimot i et knepent 1-2-tap for 
Forus og Gausel.

– For meg var det en veldig bra avslut-
ning i Lyn, selv om vi tapte den NM-fina-
len. Men det at vi vant Dana og Norway 
Cup på rad var dritkult. Det er nok det ku-
leste jeg har opplevd fotballmessig.

Haga har nemlig også vunnet J16-NM 
tidligere. i 2013 var hun med på å slå Voll 
4-0 på Bislett i NM-finalen. Hun scoret 
selv 2-0-scoringen.

– Det var stort bare å få lov til å å spille 
på Bislett. Det var dritgøy å spille med så 
mange tilskuere på tribunen, sa Haga til 
dittoslo.no den gang.

– Ja, det var veldig stort. Det var utrolig 
gøy å score også, sier hun nå nesten to år 
senere. 

Med tre gjeve gullmedaljer har Haga 
allerede en merittliste, men det er Norway 

Cup som henger høyest hos 16-åringen.
– Vi vant Dana og Norway Cup i fjor og 

jeg mener kanskje Norway Cup-gullet var 
ennå større enn NM. 
Scoring i debuten
Men nå er det altså Røa og Toppserien 
som gjelder. I hennes første kamp for Røa 
scoret hun også 2-0-målet i Røas 5-1-seier 
over Urædd i en treningskamp i vinter.

– Ja, det var skikkelig deilig. Jeg kunne 
ikke fått en bedre start egentlig.

I Toppserien har det så langt i år blitt 
fire kamper på ungjenta. Alle som innbyt-
ter mot slutten av kampene. I tillegg har 
det blitt én cupkamp. Hun håper på mest 
mulig spilletid fremover.

– Målet mitt er å få mest mulig spilletid 
i Toppserien og at jeg utvikler meg mest 
mulig. Jeg vil utvikle meg ennå mere fra 
de juniortendensene jeg kanskje har hatt.

Hun synes det var trist å forlate vennene 
i Lyn, men samtidig har hun opplevd å bli 
godt tatt i mot av sine nye lagvenninner 
i Røa.

– Jeg gikk jo fra mange gode venner 
i Lyn, men det har vært ganske enkelt å 
komme inn i Røa også og jeg holder kon-
takten med de fra Lyn fortsatt.

– Mer fokus på det fysiske
Og hun merker forskjellen på førstedivi-
sjon og Toppserien.

– Det jeg merker er at det er mye mer 

fokus på det fysiske i treningshverdagen. 
Jeg har ikke fått så mye spilletid ennå, 
men jeg føler at det er veldig mye fokus 
rundt kampene i forhold til hvordan det 
var i 1. divisjon. 

Så langt ligger Røa på andreplass og er 
innenfor årets målsetning.

– Jeg tror jentene er fornøyde med se-
songen så langt. Vi har jo satt oss mål før 
sesongen og jeg føler vi i hvert fall er på 
god vei mot det. 

– Vi har satt oss et mål om å ta medalje, 
sier hun videre.

På landslaget har Haga ikke vært så 
altfor ofte, men hun står bokført med to 
kamper for J16-landslaget. 

– Nå er det J19-landslaget neste. Jeg 
fokuserer først og fremst på min egen ut-
vikling i klubb. Det er selvfølgelig et mål 
om å komme på et landslag også, men det 
blir en bonus i så fall.

Men hvem har betydd mest for deg 
så langt i karrieren?
– Det må nok være pappa. Han stiller all-
tid opp og han var treneren min i Kjelsås 
også. Pappa har alltid vært et forbilde på 
fotballbanen for meg. Han hadde en gan-
ske ung karriere hvor han spilte litt i Vå-
lerenga blant annet. Han preget meg nok 
litt, men jeg ble aldri tvunget til å spille 
fotball.

5 raske:

Badeferie eller storbyferie?
Badeferie

Kjøtt eller fisk?
Fisk

Film eller serie?
Film

Beste årstid?
Sommer

Frukt eller godteri?
Godteri

TIRIL HAGA

Tiril Haga
Født: 22. januar 1998
Klubb: Røa
Posisjon: Angrep
Draktnummer: 9
Tidligere klubber: Kjelsås, Lyn

Deg selv som spiller:
– Jeg er en rask angrepsspiller med 
bra ballkontroll
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IDA FIKSETH FOSSEM

Fossem startet sin fotballkarriere i Håkvik 
før hun tok turen til Mjølner. I Mjølner 
spilte hun både med gutta og damene.

– Det var gøy å spille med gutta. Det er 
litt annerledes enn å spille med damela-
get. Det er litt andre utfordringer i forhold 
til fysikk og tempo, så det hjalp mye å tre-
ne med gutta i tillegg til damelaget.

– Ja, jeg har nok dratt nytte av det å 
spille med gutter.

Spilte håndball
Fossem spilte ikke bare fotball i oppvek-
sten, men hun spilte også håndball. Til 
slutt var det fotballen som ble satsings-
området.

– Jeg spilte håndball ganske lenge. Jeg 
sluttet når jeg begynte på videregående, 
for da ble det litt mye å holde på med to 
idretter, så da valgte jeg å satse fullt på 
fotball.

– Jeg var på en talentsamling i håndball 
samtidig som jeg var med på landslag i 
fotball, så det ble litt mye til slutt.

Til Medkila
Fossem gikk til Medkila foran 2014-se-
songen. Debutesesongen i Toppserien 
endte med 10. plass.

– Det var artig å få sjansen så tidlig og 
jeg følte egentlig jeg hadde ganske god 
progresjon, og jeg fikk etter hvert mer 
spilletid. Jeg starta litt som kantspiller, 
men etter hvert fikk jeg prøvd meg mer 
på midtbanen, som er min egentlige rolle. 
Jeg følte etter hvert at jeg taklet det bra, 
men selvfølgelig må man være tålmodig.

I fjor fikk Fossem 22 kamper for Med-
kila og hun scoret ett mål (i cupen). I år er 
målet ikke noe mindre.

– Jeg håper jeg skal få spille mye i se-
songen med Medkila. Målet er jo å spille 
meg til en fast plass på laget, slik at jeg 
kan vise meg frem i Toppseriekampene til 
å kunne fortsette å bli tatt ut på J19-land-
slaget. Det er jo mitt første år på J19, så 
jeg har ennå ett år igjen. Jeg prøver å være 
tålmodig og jobbe hardt fremover for å 
prestere i Toppserien.

Debuterte for J19
Fossem debuterte for nettopp J19-landsla-
get på La Manga så sent som i mars. Da 
ble det 1-1 mot Danmark.

– Det var skikkelig gøy. Man jobber 
hele tiden mot målene sine og et mål har 
lenge vært å komme opp på J19, så det var 
veldig artig for meg å endelig få debutere. 

Det gir stor motivasjon videre for å jobbe 
for å bli tatt med flere ganger.

Fossem debuterte i landslagssammen-
heng på J15-landslaget tilbake i 2012.

– Det har vært skikkelig gøy å få være 
med på landslag. Det er alltid en ære å re-
presentere landet sitt, så det er alltid noe 
jeg jobber hardt for.

Utskiftninger
Medkila mistet i vinter flere spillere. Ane 
Sund Walsøe og Elisabeth Jeppesen dro 
til Kolbotn, mens Marita Holmen Iversen 
tok turen til Røa.

– Selv om vi har mistet et par spillere, 
er de sterke de vi har fått inn, pluss at jeg 
føler vi har tatt et steg opp fra i fjor. Vi 
er ganske mange unge på laget og når de 
fleste fikk prøvd seg i fjor, så har vi litt 
mer rutine og vi vet mer hva vi går til. 
Flere av spillerne har flyttet til Harstad 
og fått en bedre treningshverdag, så vi har 
fått trent veldig bra så langt. Jeg tror de 
unge og resten av laget kommer til å ta et 
steg opp i forhold til i fjor.

– Skal ikke rykke ned
For målet er i utgangspunktet å holde seg 
i Toppserien.

Ida Fikseth Fossem
Født: 13. juni 1997
Klubb: Medkila
Posisjon: Midtbane
Draktnummer: 16
Tidligere klubber: Håkvik, Mjølner

Favorittlag: Barcelona
Favorittspiller: Messi og Iniesta

Deg selv som spiller:
– Jeg har lavt tyngdepunkt og et 
godt blikk for spillet. Jeg har god 
teknikk og er en ballvinner.
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– Så får vi se hvordan det går, men vi 
skal ihvertfall ikke rykke ned. Vi håper jo 
på å gjøre det bedre enn i fjor.

Personlig er det å kunne bidra mest mu-
lig som er målsetningene til Fossum for 
2015-sesongen.

– Å få mye spilletid og å bidra til å score 
mål og skape sjanser, slik at vi kan vinne 
kamper. Samt å komme med på landslag, 
det er jo også et mål.

– I tillegg har jeg mål om å utvikle meg 
videre. Jobbe hardt for å bli bedre, legger 
hun til.

Og hva med i fremtiden?
– Først og fremst har jeg lyst til å spille 
godt i Medkila og bidra til å holde klub-
ben i Toppserien. Etter hvert har jeg kan-
skje lyst til å spille for en større klubb i 
Norge og kanskje i utlandet. Det er i hvert 
fall det største målet.

I tillegg har hun ambisjoner om å gå 
gradene fra yngre landslag til A-landsla-
get.

– Ja, A-landslaget er jo et mål på sikt 

det også. Der er det bare å forsøke å gå 
hele trappa opp fra J19 og opp til A-land-
slaget.

Søsteren stort talent
Fossem er ikke den eneste i familien som 
spiller fotball. Også lillesøster Lotte spil-
ler fotball. I fjor vant Lotte Norway Cup 
og imponerte mange tilskuere og presse-
folk.

– Ja, får håpe det. Det virker litt sånn at 
når jeg er her, så vil jo det kanskje være 
litt naturlig at hun også kommer hit. Hun 
trener fast med gutter som er ett år eldre 
nå (i Mjølner), og hun får hospitere opp 
mot damelaget nå, så hun har en veldig 
fin treningsarena foreløpig. Jeg tror hun 
har veldig godt av å trene med guttelaget.

Og søsteren er en av de som har betydd 
mest for henne opp igjennom.

– Det må være familien som har betydd 
mest for meg. Foreldrene som alltid har 
kjørt meg og lagt til rette for at jeg skal 
få best mulig treningshverdag. Og søstra 
mi som hele tiden trener med meg og vi 

5 raske:

Badeferie eller storbyferie?
Badeferie

Kjøtt eller fisk?
Kjøtt

Film eller serie?
Film

Beste årstid?
Sommer

Frukt eller godteri?
Frukt i hverdagen og godteri 
i helgen

hjelper hverandre fremover slik at begge 
blir bedre. Vi har tilbringt mange timer 
sammen og trent på banen og hjemme og 
overalt. Vi pusher hverandre fremover og 
det er veldig fint.

NORWAY CUP 2015

FotballMagasinet skal følge J19- og J16-klassene i årets Norway Cup, slik vi 
gjorde under Skandia Cup.

Det blir reportasjer, intervjuer, bilder, resultatservice og konkurranser un-
derveis.

I tillegg dekker vi yngre klasser om det skulle komme inn tips om talenter 
rundt omkring på Ekebergsletta.



KONKURRANSE
– VINN UTSTYR FRA ADIDAS

DEL DITT BILDE FRA NORWAY CUP

Slik kan du vinne:

1. Lik vår Fotballmagasinet på Facebook

2. Send inn bilde fra Norway Cup eller forberedelsene før cupen

Du kan sende inn bilde som melding på facebook eller legge ut bilde på twitter eller insta-
gram med hashtag #fmagnorwaycup

Premier og utstyr er sponset av Adidas og Coerver Coaching.


