
Helgens runde: 
 
Det gikk, ikke som forventet, men som fryktet i siste Spar-runde i Stangehallen. Vi tapte mot 
Byåsen og vi tapte mot Larvik. At vi avsluttet med seier over Sarpsborg, gjorde i det minste at vi 
kunne reise hjem med hevet hode. 
Kampen mot Byåsen var helgens svakeste. Jeg trodde vi skulle gjøre det bedre i denne 
kampen, men respekten var dessverre altfor stor. En merkelig reaksjon, egentlig, ettersom 
spillerne var svært opptatt av å gjøre det vanskelig for Byåsen. At vi i tillegg pådro oss mange 
utvisninger, bidro ikke til å gjøre kampen særlig spennende.resultatet ble til slutt 29-18 til 
Byåsen. 
I kampen mot Larvik spilte vi egentlig godt, men tok ikke vare på sjansen. Jeg føler vi kunne slått 
dem, men når vi ikke gjorde det, avslører det egentlig hvorfor vi ikke har tatt flere poeng i løpet 
av serien. Det ble en kamp svært lik den vi hadde mot Bækkelaget i Åsheimhallen 11. februar. Vi 
trodde egentlig ikke nok på seier, og var fornøyd med å spille bra. Larvik vant 32-27, etter at vi 
holdt følge frem til 23-23. Eller er det grunn til å trekke frem keeper Trine Baardsgaard i denne 
kampen. Hun sto meget godt, og reddet fire straffekast. 
I siste kamp, mot Sarpsborg, kom vi meget godt i gang. Ikke minst takket være storspill av Lina 
Rypdal i mål. Men så sovnet vi litt, og slapp Sarpsborg inn i kampen. Derfor ble det jevnere enn 
ønsket. Likevel seier 28-24. 
Spar, summa-summarum: Fin trening. God håndball-skole. Vi må bli råere. 
Mer ivrig etter å vinne. Det koster blod, svette og tårer. Det må vi være villige til å ofre om vi skal 
opp på et høyere nivå. 
Arbeidsmaterialet er nemlig til stede. 
Vi har hatt tre spillere på rundens lag: Thale (2), Pia (2) og May (1). 
Thale kom på 9.plass på toppscorer-lista med 81 mål. Pia nådde 67, May 44, Trude 39, Stine 
29, Kristin 24, Marie 19, Mari 15, Cecilie 13, Ane 3, Tonje 2, Charlotte 1.Det vil si at samtlige 
utespillere kom på scoringslista. Toppscorer ble Trine Haugstad, NTG-Faaberg med 142 
scoringer. Og når vi så legger til at Hanne Mauring var blant tre gode målvakter på Utleira, har vi 
nevnt samtlige spillere som har deltatt på vårt lag. 
Når det gjelder lista over antall utvisninger, er vi blant de beste. 
Kristin og Trude  ligger på 5.plass med 20 straffepoeng hver.  Pia har 18, Stine 16, Thale 14, 
Cecilie 8, Mari 6, Tonje 4, May 4. Verst var Bjørnars Vilde bakka med 36 poeng. 
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