
Her kommer en liten oppsummering fra helgas aktivitet: 
  
Tredje runde i Spar-serien er gjennomført, og vi fikk med oss to poeng etter seier 26-25 over 
Porsgrunn. 
For å ta den kampen først, så var det også vår beste kamp. Godt forsvar og god uttelling i 
angrep ga en fortjent - og viktig seier. Det vi husker best fra den kampen var Thales 10 
scoringer og den spennende innspurten der vi sleit for å hale seieren i land. 
Det jeg er mest fornøyd med, er at flere spillere tar tak i kampen. Når de i tillegg lykkes, 
bidrar det til at selvtilliten øker. 
For å berge seieren, måtte vi legge ut frimerke på en av Porsgrunns spillere. Jeg var litt 
skeptisk til dette, da jeg har litt dårlig erfaring med frimerke. Men lørdag gikk det bra. Det 
betyr at vi har kommet et skritt videre. 
I lørdagens andre kamp, mot Skogstrand, var vi nok lit for preget av seieren over Porsgrunn. 
Derfor slapp vi oss litt ned og lot Skogstrand komme inn i kampen. Og i stedenfor at vi var 
det førende laget, ble vi liggende bak. Det ble meget stressende, og i stress-situasjoner 
kommer også feilene. 
Nå fikk Skogstrand en del hjelp av svake dommere, men også det er fin læring for oss. Det 
er med dommere som med spillere. Noen kan det, andre ikke.... 
Vi tapte kampen 24-26. Bittert. Det positive er at det fungerte godt med offensivt spill da vi la 
om forsvaret. Dessverre kom endringen for seint til at vi greide å snu kampen. 
Det jeg husker best fra denne kampen, er dommerne, og det er vel egentlig litt feil. 
Dommerne skal vi egentlig ikke legge merke til i det hele tatt. Da er de gode. 
  
Søndagens kamp mot topplaget Nordstrand ble en oppvisning fra gjestenes side. Både i 
teknikk og fart. Periodevis henger vi med, men ikke nok til at vi greier å true dem. Positivt at 
vi åpner friskt og at Lina står meget godt i mål da hun kommer inn i 2.omgang. 
Likevel moro å spille mot landets beste 18-årslag. Her får vi vite hvor nivået ligger. Tempo og 
teknikk er nøkkelen til deres suksess. 
Helgen sett under ett: Veldig moro. Jeg elsker å delta i Spar. Nivået er godt. De beste lagene 
holder 1.divisjonsnivå, og resten 2.divisjonsnivå. Hadde vi spilt like bra i 3.divisjon som vi 
gjør i Spar, ville vi vært ubeseiret. Derfor: Det er viktig å ta med seg erfaringene fra Spar. Vi 
lærer mye av å delta, og bedre kamptrening kan vi neppe få. 
Jeg gleder meg allerede til neste runde, i begynnelsen av februar. Også den i Trondheim. 
Velkommen til å se på jentene. 
  
PS: I første runde ble Thale med på rundens lag. I 2.runde ble Thale og Pia med på rundens 
lag, mens May ble med på laget denne helgen. Flott levert. Gratulerer.  
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