
Her kommer en liten oppsummering fra Spar-helga på Lillehammer: 
 
Helgen startet så dårlig som overhodet mulig. Vi kom elendig i gang mot NTG/Faaberg i den første 
kampen og ble liggende bak 1-6 etter kort tid. 
 
Denne starten gjorde tydeligvis noe med selvtilliten til Utleiras spillere. Avstanden bare økte, og ved 
pause sto det 8-18. Nå ble det heldigvis litt bedrre etter pause, selv om vi tapte også denne (12-13). 
Når NTG/Faaberg tok oss så grundig i starten, har det noe med deres forsvarsspill å gjøre. Flere av 
våre spillere takler ikke det å spille mot offensivt forsvar, og dette er er noe vi må ta på alvor.... 
Nederlaget gjorde spillerne veldig sugne på revansje i kampen mot Helset. Vi tapte nemlig også mot 
Helset i siste kvalifiseringsrunde i Åsheimhallen, men denne gang gikk det bedre. 
Etter 10-10 ved pause, ble det storspill i 2.omgang. Lina sto utmerket i mål,  
forsvaret satt som et skudd, og Kristin Olsvik slo til med flere utsøkte kontringer. Når jeg spesielt 
nevner Kristin, er det fordi hun har slitt litt med spilletid i høst. Da er det godt å se at hun ikke har gitt 
opp. 
Seieren ble på 25-20, og den smakte fortreffelig. 
 
Håpet om seier var også tilstede i søndagens kamp, mot Drammen. Ikke minst etter at vi ledet 15-12 
ved pause. Det ble en jevn 2.omgang der vi stort sett var i føringen. Vi ledet 23-19 og 24-20 få 
minutter før full tid, men det holdt dessverre ikke helt inn. Drammen scoret fire på rad, og tok det ene 
poenget. 
Likevel en meget lærerik kamp. I slike kamper må vi lære oss å ri på en ledelse. Det handler om 
erfaring. 
 
Summa summarum: Oppløftende helg. Ikke minst forsvarsmessig, hvor jeg synes vi har vært for svake 
i hele høst. 
 
13 spillere ble benyttet. 8 spillere kom på scoringslisten i løpet av helgen, og flest scoringer ble det på 
May Henriksen 18, Thale Tremoen 17 og Pia Rehaug 14. 
De to sistnevnte kom dessuten på runden lag. Gratulerer. I tillegg ble Lina også vurdert. Sånn skal det 
være!! La oss markere oss!!!! 
 
Og med Lillehammer i frisk erindring, ser jeg også lysere på fortsettelsen i 3.divisjon, der vi skal møte 
topplagene Selbu og Stjørdal i ukene før jul. 
  
Ørnulf 
 


