
HOLDOPSTILLINGER 

Til gengæld ser det lidt anderledes
ud for holdene i den nederste halv-
del. Her er pladserne stadig åbne,
men der er dog nogle "favoritter" til
nedrykningspladserne og op/ned
pladserne. Odense, Tvis Holstebro
og Skovbakken ligger dårligst til,
mens Fox Team Nord og FCK
Håndbold har et pointforspring på
5-6 point og primært forsøger at
undgå den sidste op/ned plads.

Efter en forrygende start på sæso-
nen er FCK Håndbold stoppet ved
de ti point. I de kommende kampe
skulle der gerne ændres ved dette.
Her er netop lørdagens kamp mod
Tvis Holstebro en af mulighederne.
For begge hold er det en vigtig
kamp. For Tvis Holstebro er det nok
sidste chance med tanke på deres
kommende program. 

Det lægger Tvis Holstebro da heller
ikke skjul på ved - på deres hjem-
meside - at konstatere: "Team Tvis
Holstebro skal nu forberede sig til
lørdagens udekamp mod FCK
Håndbold. Det er en af de kampe,
hvor der er chance for point.
Københavnerne startede turnering-
en med brask og bram, men er
siden gået helt i stå."

Tvis Holstebro er en blanding af
unge spillere og nogle rutinerede
erfarne divisions-spillere, men hold-
et har dog i julepausen taget afsked
med "Viborgspillerne" Karina Jen-
sen og Rikke Skov. Til gengæld har
de fået bagspilleren koreaneren
Sang-Eun Lee, der ikke fandt sig
godt til rette i Slagelse. Tilbage er så
Hrafnhildur Skuladottir, der sam-
men med Henriette Ahle og Heidi
Brander er de mest rutinerede på
holdet.

Som turneringen er skredet frem
har Tvis Holstebro vænnet sig til
tempo og hårdhed, og for FCK
Håndbold venter derfor en hård og
vanskelig modstander. Sidste kamp
for FCK var mod Viborg. Det var en
for hård nød at knække, men holdet
kom fra kampen efter at have leve-
ret en rigtig god indsats.

I lørdagens kamp vil vi givet opleve
to hold, der på grund af kampens
betydning vil starte lidt nervøst. Her
tror vi så på, at vi her på hjemmeba-
ne vil have de bedste kort, og gan-
ske hurtigt vil få nerverne under
kontrol og vise godt spil. Vi håber
naturligvis på og opfordrer til stor
opbakning fra tilskuerne.

Nu er du startet som sportschef
for FCK Håndbold. Hvad er din
baggrund?
Jeg er 28 år gammel og har spillet
håndbold i Virum-Sorgenfri siden jeg
var otte år gammel. Jeg stoppede
forrige sommer med at spille på højt
plan af to årsager. Dels er jeg blevet
opereret i begge knæ for overbelast-
ningsskader eller springerknæ, som
det kaldes, og dels fordi der var en
masse andre ting, der trak i mig,
såsom at få en uddannelse og et
ordentligt arbejde. Jeg er i øjeblik-
ket i gang med at tage en HD i
afsætning, hvilket foregår om afte-
nen. Jeg har tidligere læst Cand.
Polit efter gymnasiet og har siden
da også prøvet at arbejde som pro-
grammør og senere som daglig
leder af håndboldspillerforening-
en, hvilket jeg gjorde i tre år. Inden
jeg startede herinde, arbejdede
jeg to år i et reklamebureau som
projektleder.  

Ellers har jeg spillet otte år på
Virums førstehold, hvor jeg var
med til at blive Danmarksmester i
1997 og nå Europa Cup-finalen
samme år. Derudover har jeg spil-

let 17 A-landsholdskampe og 27
Ungdomslandskampe.   

Hvad ser du som dine kompeten-
cer i dit nye job?
Jeg kender håndboldverdenen
godt gennem min aktive karriere.
Mit job hos håndbold-spiller-
foreningen lærte mig håndboldver-
denen at kende indefra. Derfor har
jeg en del erfaring at trække på i
dette job, for jeg ved, hvordan ting-
ene fungerer og omvendt også,
hvad der ikke gør. Man kan sige, at
jeg har prøvet tingene på min egen
krop, og det, kombineret med al
den kompetence og erfaring der
findes herinde indenfor professio-
nel sport, tror jeg er en god
sammensætning både for klubben
og mig.

Hvad er dine opgaver omkring
dameholdet lige nu?
På kort sigt drejer det sig om at få
optimeret forholdene omkring hol-
det. Markedet er lukket nu, så vi
kan ikke gå ud og forstærke holdet,
ligesom vi heller ikke sælger nogen
fra. Derfor ved vi, hvad vi har af spil-
lermateriale i resten af sæsonen,

og her gælder det så om at få alle
ressourcer ud af spillerne, for de
rummer meget. Vi har fået et nyt
trænerpar, som har fokus på at få
humøret frem hos spillerne og
skabe en god stemning i truppen.
Vi tabte godt nok den første kamp
med det nye trænerpar til et stærkt
Viborghold, men alligevel synes
jeg, at vi spillemæssigt og stem-
ningsmæssigt viste stor fremgang
i forhold til tidligere. 

Hvis vi kigger lidt længere frem,
hvad er så målsætningen for holdet?  
Vi arbejder med planer herinde om
at blive så gode som muligt så hur-
tigt som muligt. Dette skal ikke
opfattes som om, vi bare går ud og
køber et superstærkt hold ind med
det samme. Vi synes, vi har en god
base på holdet og agter at bygge
videre, på det spillermateriale vi
har. Til det vil vi så knytte et par nye
spillere, når situationen er til det,
men det bliver ikke efter Slagelse-

I HåndboldLigaen for damer går turneringen nu ind i sidste tredjedel og de 
altafgørende kampe såvel i toppen som i bunden. Noget tyder på, at topholdene 
har sat sig tungt på de øverste pladser. 

FCK Håndbold 2003 Damer
1. Christina Pedersen
2. Marina Kevo
3. Karina Jespersen
4. Melanie Smith Nielsen
5. Christina Krogshede
6. Signe Pedersen
7. Karen Hjorth
8. Camilla Thomsen
9. Helle Wehl
10. Mette Vestergaard
11. Ditte Pfeiffer
12. Carina K. Friis
14. Louise Rolsted Jensen
15. Lina Möller
17. Sofie Steffensen
18. Camilla Høeg
19. Maria Nørgaard
20. Mia Bøje

Trænere: Claus Andersson /
Nicolaj Holmboe
Holdleder: Mie Albertsen
Målmandstræner: Ole Christensen
Fysioterapeut: Klaus Pedersen
Video: Henrik Sørensen

Fredag den 31. januar  |   FCK Håndbold damer   |    kampprogram nr. 9  |   til lørdagens ligakamp mod Team Tvis Holstebro

TEAM TVIS HOLSTEBRO
1. Ingeborg Vlieststra
12. Rikke Fink
16. Eva Pettersen
2. Kristina Black
3. Hrafnhildur Skuladottir
4. Marie Kampstrup
5. Sang Eun Lee
6. Mie Sejer Hansen
7. Tina Møller
8. Heidi Brander
9. Mette Rønberg
10. Rikke Christiansen
11. Maria Ipsen
14. Henriette Ahle
15. Mariska Schenkel

Træner: Kenneth Sahlholt
Ass.træner: Henrik Jørgensen
Holdleder: Anne Marie Blæsbjerg
Manager: Merete Møller

modellen med stjerneindkøb på
stjerneindkøb.
Det er vigtigt, at holdet fungerer
socialt - også udenfor banen, hvis
man skal vinde noget. Det kan være
svært at opretholde, hvis man hele
tiden går ud og køber og sælger
spillere, for så brydes rytmen kon-
stant. Man skal også huske på, at i
forhold til fodbold så lever vores
spillere ikke alene af at spille hånd-
bold. Derfor kan de mangle den
mere "kolde" professionelle tilgang
til deres sport og har derfor måske
også brug for at tingene fungerer
kollektivt både på og udenfor
banen.

Vores målsætning i år er at stabili-
sere holdet og selvfølgelig beholde
vores plads i rækken. På sigt er det
vores mål at komme op og blande
os helt i toppen, og det mener jeg
er realistisk at tro på inden en ikke
al for lang årrække.

STILLINGEN KVINDER

KAMPENS DOMMERE
Jørn Møller Nielsen
Jesper Carstensen

4 skarpe til sportschef
Søren Herskind

Anders Andersens Rengøring
B.T.
Bacher & Schilder
Coca-Cola Cold Drink
Danske Bank
DL Revision
J.K. Sikring
Kjøbenhavns Erhvervsklub
Nordea
Nybolig / Peter Norvig
OK amba
Ojega Mailorder A/S
Realkredit Danmark
Tulip International A/S
X-Large
Vangsgaard

FCK HÅNDBOLD SAMARBEJDSPARTNERE

BYENS HOLDBYENS HOLD

Billetpriser
Voksne:  Siddepladser 80,- / Ståpladser 70,-

Børn under 16 år 40,-

Næste hjemmekamp 
Onsdag 5. marts kl. 19:30 DAMER

FCK - Ikast Bording EH

Lørdag den 1 .  Februar kl .  15 .00 i  Frederiksberg Opvisningshal

FCK Håndbold - Team Tvis holstebro

Nu skal der
høstes...
FCKs damehold har de seneste
to uger arbejdet målrettet med
at forbedre spillet på banen.
Dette skulle gerne resultere i
en pointhøst mod dagens mod-
stander Team Tvis Holstebro. 

Det var en fornøjelse at opleve en
Frederiksberghal med næsten
1200 engagerede tilskuere til sid-
ste lørdags kamp mod Viborg.
Håndbolden i København er ved at
vågne, når vi til en håndboldliga-
kamp kan lave en så attraktiv
ramme for både tilskuere og spille-
re. Jeg forventer ikke et tilskuertal
på den størrelse til dagens kamp,
men spillerne og FCK vil gøre deres
til at skabe en god oplevelse i
Frederiksberghallen.

Trænerskiftet på FCKs damehold
udmyntede sig allerede sidste uge
i bedre spil og fight end længe set i
Frederiksberghallen. Der var
mange gode tendenser i FCKs spil,
som der skal bygges videre på i
dagens kamp mod Team Tvis
Holstebro. Kampen skal vindes,
hvis vi vil opfylde vores sportslige
målsætning om minimum en 8.
plads i håndboldligaen i denne
sæson. Team Tvis er dog ikke et
hold, man skal undervurdere, for
selv om de ligger under FCK i
tabellen, har de stadig en kvalifika-
tionsplads at spille for. Team Tvis
slog for mindre end en måned
siden Fox Team Nord, der i øjeblik-
ket er FCKs nærmeste rival i jagten
på 8. pladsen. Så jeg forventer en
tæt kamp med masser af fight fra
begge holds side.

Velkommen til spillere, ledere og
tilskuere fra Team Tvis Holstebro.

Bliv medlem af 
FCK Håndbold Fanclub

TILMELDING I STANDEN I FORHALLEN
FØR OG EFTER KAMPEN

FCK Håndbold - Team Tvis holstebro

FCKs Christina Kroghshede 
i gennembrud.

Hold K Score P
1 Slagelse 13 424-300 22
2 GOG Gudme 13 339-311 21
3 Viborg HK 13 379-315 20
4 Ikast/Bording EH 13 373-321 20
5 Horsens HK 13 373-325 16
6 Randers HK 13 361-328 14
7 KIF Kolding 13 342-335 13
8 FCK Håndbold 13 308-334 10
9 FOX TEAM Nord 13 291-330 10
10 Skovbakken/Brabrand 13 293-365 5
11 Team Tvis Holstebro 14 306-412 4
12 Odense 14 318-431 3

Danish Speedway 
G r a n d  P r i x  2 0 0 3

i PARKEN DEN 28. juni
Billetsalget er startet på E-billetter.dk

10% rabat i februar


