
Her kommer en oppsummering fra helgens Spar-runde: 
 
Først gratulerer med seier over Rapp. Den smakte, for ellers var helgen litt for mye stang ut. 
Det startet mot Bækkelaget, der jeg føler vi kunne tatt to poeng. Vi spilte en god kamp, men 
skjøt for svakt til at vi kunne påføre Bækkelaget deres første nederlag i Spar. Vi tapte 21-25, og 
kanskje var vi så godt fornøyde med innsatsen at vi glemte å ta neste kamp - mot Runar - på 
alvor. Et klassisk problem. 
Derfor kom vi raskt på etterskudd i kampen mot Runar. Resten av kampen ble et slit, og vi tapte 
17-20. Mye av det vi gjorde her lignet på oppgjøret mot Skogstrand i forrige runde. 
Spillerne var heldigvis innstilt på å revansjere seg i oppgjøret mot Rapp søndag, og etter en 
slitsom 1.omgang, gikk det omsider vår vei. 
Forsvaret ble justert, og dermed var vi plutselig på talefot etter at vi lå under 12-16 ved pause. 
Etter en spennende innspurt vant vi 28-27. 
Det som smaker ekstra godt etter kampen mot Rapp, er av vi vinner til tross for at May og Lina 
var syk, i tillegg til at Trude måtte se innspurten fra sidelinja. Og da Thale måtte spille med 
frimerke, ble det tynt. Men de øvrige spillerne tok ansvar. Ikke minst kaptein Stine, som spilte en 
av sine beste kamper i min tid som trener. Honnør også til Kristin, som gjør en formidabel jobb, 
selv med skadet skulder.  
Det jeg husker mest fra helgens kamper er Trudes trick-scoring mot Rapp, Kristins fenomenale 
kontringsmottak mot Rapp, Pias scoring like før pause mot Rapp, Maris og Maries kontringer, 
samt Kristins utvisninger i kampen mot Runar.... 
Vi har nå 7 poeng i Spar-serien, og jeg mener at tabellen lyver. Vi er slett ikke noe bunnlag. Bare 
Nordstrand har greid å slå oss skikkelig. 
Dessverre har vi gitt fra oss poeng mot antatt svakere lag, mens vi har tatt poeng fra noen av de 
beste. Får vi mer stabilitet inn i troppen, og litt flere spillere, er dette er lag å se opp for. 
Vi fikk en spiller med på rundens lag også i helgen: Gratulerer til Thale!!  
Helgens scoringer ble besørget av Thale (18), Pia (9), Stine (9), Trude (9), Mari (8), Marie (5), 
Cecilie (5) og Kristin (3). Viktig er og at Trine ble kampens beste spiller mot Runar lørdag. 
Neste Spar-runde, og den siste, er i Stangehallen, 10.-11.mars. Håper flere foreldre blir med. 
Ingen lag har så mye støtte som Utleira. Takk for det!! 
Legg forøvrig merke til at Selbu 2 tapte i 3.divisjon i helgen, slik at vi fortsatt lever i håpet om 
opprykk til 2.divisjon. Det er langt igjen til mål, men vi er med.... 
 
Ørnulf 
 
 


