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NYBOLIG BAG TESTIMONIAL
Som en hyldest til en af byens mest
traditionsrige sportsklubber har
FCK Håndbold besluttet, at kampen
mod Team Tvis Holstebro får karakter af en såkaldt testimonial til ære
for FIF. Dette indebærer, at FIF har
fået halvdelen af billetterne til kampen, således at klubbens mange
medlemmer kan overvære den sidste kamp, hvor et seniorelitehold
spiller i FIF-trøjer. FCK Håndbold
spiller nemlig 1. halvleg i FIF-trøjer,
inden der i pausen skiftes til FCKtrøjer. Med de mange billetter til FIF
er der samtidig garanti for en velbesøgt hal, hvor det vil være en god ide
at møde op i god tid.
Takket være Nybolig ved Peter
Norvig vil der endvidere være 10
kroner per tilskuer til FIF. Dermed er
FIF sikret et godt finansielt udgangspunkt for en ny æra i klubbens historie, hvor samarbejdet med FCK
Håndbold vil blive meget tæt.

FCK Håndbold

mod Team Tvis Holstebro
Lørdag den 31. august kl. 15.00
i Frederiksberg Opvisningshal
Jens Jessens Vej 20

Billetpriser

Voksne: Siddepladser 70,- / Ståpladser 60,Børn under 16 år 40,-

1/8 Finale mod Team TVIS
FCK Håndbold bidrager til Frederiksberg dagene
med en kamp i 1/8 finalen i Super Brugsen Cup
mod Team Tvis Holstebro.

HOLDOPSTILLINGER
FCK Håndbold 2002/03 Damer
1. Christina Pedersen
2. Marina Kevo
D
3. Karina Jespersen
4. Melanie Nielsen
5. Christina Krogshede
7.
Karen Hjorth
8. Camilla Thomsen
D
9. Helle Wehl
10. Mette Vestergaard
11. Ditte Pfeiffer
12. Carina K. Friis
14. Louise Rolsted Jensen
15. Lina Möller
D
17. Sofie Steffensen
D
18. Camilla Høeg
D
19. Maria Nørgaard
20. Mia Bøje
D
D = debutanter, har ikke spillet på
holdet før.
Træner: John Nielsen
Holdleder: Mie Albertsen
Læge: Ulf Anerød
Målmandstræner / Video:
Ole Christensen
Fysioterapeut: Claus Petersen
Teamchef: Claus Andersson
DAGENS MODSTANDER

1. Ingeborg Vlieststra
2. Kristina Black
3. Hrafnhildur Skuladottir
4. Henriette Ahle
5. Karina Jensen
6. Mie Sejer Hansen
7.
Tina Møller
8. Heidi Brander
9. Mette Rønberg
10. Janni Brønd
11. Maria Ipsen
12. Rikke Fink
14. Marie Kampstrup
15. Mette Voss
16. Eva Pettersen
Træner: Kenneth Sahlholt
Ass.træner: Henrik Jørgensen
KAMPENS DOMMERE

Jørn Møller Nielsen
Henrik Johnsen

Ligaholdets damer indleder den
nye æra for FCK Håndbold, og det
glæder vi os til. Holdet og træneren
har været igennem svære trængsler i foråret med overlevelseskampe i Ligaen og mange spørgsmål
om fremtiden. I hele denne periode
har spillerne på alle områder støttet og bakket op. Nu skal vi så
endelig i rigtig kamp. Vi har
simpelthen afstemt klaveret med

træning, stævner og træningskampe og er klar til at spille mod jyderne
fra Tvis Holstebro. Tvis er "tvangsoprykket" i Ligaen, efter Brabrand
trak sit hold ud af turneringen.
Holdet er uden de store og kendte
profiler. Men det kan de selvfølgelig blive. I sidste weekend vandt vi
over Tvis Holstebro i Hummel Cup
med 21-19. Vi spillede ikke godt
mod dem i Hummel Cup og ved, at

vi her på hjemmebane både vil og
kan gøre det bedre. For os har det
store spørgsmål været, om Mette
Vestergaard nåede at blive klar til
premieren. Mette har været sparet
under spiltræningen, men med to
kampe i Hummel Cup ser det lyst
og godt ud. Karina Jespersen er
vendt hjem efter en sæson i
Skovbakken. Så har vi fået tilgang
af to spillere af internationalt snit.
Marina Kevo har i flere sæsoner
spillet i Norge, men har længe
ønsket at spille i den stærke danske Liga. Den unge svenske Lina
Möller har også taget springet over
Sundet. Så nu ser vores bagkæde

helt fornuftig ud, og vi kan arbejde
med mange forskellige opstillinger.
På begge fløje og på stregen er der
med tilgang af Camilla Thomsen,
Sofie Steffensen, Camilla Høeg
blevet muligheder for at skifte
både taktisk og spillemæssigt ud.
Alt i alt synes vi, det ser rigtig godt
ud. Når vi så er kommet godt i
gang i turneringen, er vi sikre på at
kunne levere spillet og oplevelserne for publikum.
Vi skal lige have et par kampe på
bagen.

Marina Kevo og John Nielsen
Marina Kevo og træner John Nielsen ved, at verdens bedste håndboldturnering bliver
en kæmpe udfordring ...
Først og fremmest. Lad os
høre lidt om din fortid.
Hvor kommer du fra?
- Jeg kommer fra Split og
har været i et par klubber
rundt om i Europa. Sidste
sæson spillede jeg i Norge.

Jeg synes vores samspil
på banen er rigtig godt,
og det kan føre os langt i
årets turnering.

Hvordan er det så at være i
Danmark nu?
- Det er næsten det samme. Jeg
synes dog, at den danske liga er
løbet styrkemæssigt fra den norske, og de bedste spillere findes
også nu i de danske klubber. I
Norge er der to store klubber,
mens resten er et niveau under.
Man kan sige, at de næstbedste
hold i Danmark er meget bedre
end de næstbedste hold i Norge.

Hvordan er din indgangsvinkel til håndbold?
- Jeg har altid følt, at det er vigtigt at
passe på sin krop. Spise sundt og
være almindelig hensynsfuld. Det
er måske også derfor, at jeg aldrig
har været skadet, og for en håndboldspiller er det rimelig usædvanligt. Det betyder jo, at man kan
udvikle sig hele tiden uden at skulle bruge kræfter på genoptræning
og lignende. Jeg synes helt klart, at
man kommer langt med håndbolden, hvis man først og fremmest
passer på sig selv.

Hvordan vurderer du så dit nye
hold – FCK?
- Det er en vældig god klub, og vi
har et meget talentfuldt hold. Hvis
man skal sige noget, der kunne
forbedres, så er det erfaring, men
den ved vi jo kommer med tiden.

Hvilket nummer tror du FCK
Håndbold ender i år?
- Det er svært for mig at sige, da
jeg ikke har været i Danmark i mere
end en måned, men en placering i
midten – blandt de seks bedste
håber og tror jeg på.

Din vurdering af Marina
Kevo?
- Marina er en bagspiller,
som kommer til at lægge
et enormt pres på modstanderen, da hun spiller i
et meget højt tempo, og
hun passer rigtig godt ind i det
presspil, som vi arbejder meget
med til træning.
- Hun er en allround spiller men
har denne her helt unikke energi,
som gør hende til en vigtig brik i
vores forskellige taktikker.
- Samtidig har hun en rigtig god
erfaring, som helt sikkert vil være
brugbar i de tætte kampe og når
der skal ro på holdet – en type vi
har manglet.
Hvordan ser det så ud op til
lørdagens kamp mod Team Tvis
Holstebro?
- Jeg synes, vi har god grund til at
være optimistiske. Vi har vundet
over dem i en træningsturnering –

vi vandt med to mål.
Igennem den sidste
periode, hvor alle er blevet klar til træning, har vi
vist en klar opadgående
kurve, og kampen mod
Team Tvis Holstebro virker som en af de kampe, hvor der
er god chance for at vinde.
Hvordan er situationen med Mette
Vestergaards skade?
- Mette bliver bedre og bedre. Hun
har været med i weekendens træningskampe –
ikke på fuldt
blus, men det
hun har deltaget, har hun
klaret utrolig
godt. Bare det
at hun har spillet har tilført holdet
et løft i flere aspekter, og vi glæder
os til at få hende helt klar.

En intens
oplevelse
venter

Det er med glæde, at jeg kan byde
velkommen til den første kamp i FCK
Håndbolds historie. Det er blot to
måneder siden, at vi formelt blev en
håndboldklub, men vi har arbejdet
målrettet i kulissen for at skabe et
solidt fundament for den ambitiøse
målsætning, som FCK Håndbold er.

Jeg er overbevist om, at københavnerne vil tage FCK Håndbold til sig,
for der vil blive budt på nogle
meget intense og spændende
oplevelser
i
Frederiksberg
Opvisningshal, hvor der blot er
plads til 1350 tilskuere. En del af
disse få pladser er allerede solgt
som sæsonkort, så jeg skal opfodre til, at man hurtigst muligt skaffer sig billet, hvis man vil følge FCK
Håndbold på nærmeste hold i
løbet af sæsonen. Det kan gøres på
www.e-billetter.dk.

FCK ønsker naturligvis at sætte vor
præg på dansk håndbold – både i
tabellen og til kampene på
Frederiksberg, hvor vi ønsker at
præsentere sporten på en lidt
anderledes måde end det typisk
opleves uden for København. Der
bliver med andre ord gang i den.

Lørdagens pokalkamp mod Team
Tvis Holstebro er en slags utraditionel forpremiere på FCK
Håndbold, hvor kampens optakt
kommer til at handle en del om FIF.
FCK Håndbold har valgt at hylde
den traditionsrige klub med en
såkaldt testimonial. Således spiller
holdet i FIF-trøjer i 1. halvleg, og
klubben har endvidere fået halvdelen af billetterne til kampen. Det
betyder, at der er garanti for
mange tilskuere, og dermed er
kimen lagt til en meget følelsesladet og intens oplevelse med nogle
af de ypperste udøvere af håndboldsporten på banen.

God fornøjelse !

