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Tre mål: Karoline Næss våknet i andre
omgang, og scoret tre mål den siste
halvtimen.
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Fakta:

Nordstrand IF 32(10)
Larvik HK 36(17)

Kvartfinale sluttspill håndball, damer.

NIF: Vibeke Nordli, Sakura Hauge -
Anne Kjersti Suvdal 11(3), Randi
Gustad 8, Mari Loe, Karoline Næss 3,
Kine Kristiansen 1, Camilla Tyldum 3,
Sara Blankevoort 2, Karoline
Fredriksen 2, Kristin Egeland 1, Leila
Laksiri, Lillan Eeg Kjærnsmo og Sara
Trier Jacobsen 1.
Målscorere Larvik: Ida Bjørndalen 7,
Tine Kristiansen 6, Linn Kristin
Riegelhuth 6(1), Sara Breistøl 4, Inger
Sofie Heieraas 4(2), Mari Døvle 3, Tine
Stange 2, Karen Foyn Asmyhr 2 og
Marianne Iversen 2.
Utv: NIF: 4x2 min. Larvik: 4x2min.
Tilskuere: 280
Dommere: Steinar Inselseth og
Arnfinn Larsen (Sandefjord TIF).

Full fart: Camilla
Tyldum ga alt mot
Larvik, og ble belønnet
med tre scoringer.

Kjøp dette bildet 

Best: Anne Kjersti
Suvdal ble kåret til
hjemmelagets beste
spiller i kampen mot
Larvik.
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Hederlig av NIF
Nordstrand tapte "bare" 32-36 for Larvik i den første
kvartfinalen i sluttspillet, men returkampen i Bergslihallen er
nærmest umulig å vinne for Nordstrand.

Arild Jacobsen
Arild.jacobsen@noblad.no

Nordstrand: – En skal aldri si aldri, men hvorfor skulle vi klare å slå
Larvik på bortebane? Spør Marinko Kurtovic.

Det er det nok mange andre som lurer på også. For selv om
vestfoldingene "bare" vant med fire mål i Nordstrandhallen onsdag,
så sparte Larvik halve førstelaget i store deler av matchen. Kari
Mette Johansen, Tonje Larsen og Lene Rantala kom aldri lenger enn
til reservebenken, mens Linn-Kristin Riegelhuth, Karoline Dyhre
Breivang og Elisabeth Hilmo spilte de ti første minuttene. Da ledet
gjestene 9-3, og Riegelhuth hadde scoret seks av målene.

– Greit nok at Larvik reduserer laget sitt, men de ungjentene som
får sjansen går inn og gjør en veldig god jobb, synes Kurtovic.

Nordstrand lå under 10-17 ved halvtid.

– Førsteomgangen vår er veldig skuffende. Da er vi veldig tamme.
Vi har femten bom i første omgang, og jeg synes det er merkelig at
vi alltid skal gjøre motstandernes keepere til verdens beste, sier
Kurtovic.

Hevet seg
Var det dårlig før pause, så skal
Nordstrand ha ros for andreomgangen. 

– Jentene spiller veldig bra håndball i
andre omgang, og 22 mål fremover er bra,
sier Kurtovic. 

Toppscorer Anne Kjersti Suvdal er enig.

– Jeg synes vi spiller veldig bra, og det var en drøm å spille på
kanten i denne kampen. For vi hadde veldig bra rullespill, sier 11-
målscorer Suvdal.

– Hva tror du om sjansene til å snu dette i Larvik?

– Vi må vare kjøre på. Det er jo bare fire mål å ta igjen, smiler
Suvdal, vel vitende om at det blir en meget tøff oppgave.

Svensk talent
Nordstrand har skrevet kontrakt med det
svenske stortalentet Fatima Malic for neste
sesong. Tenåringen spiller på det svenske
88-landslaget (har bosniske foreldre), og
spås en lysende karriere på
håndballbanen.

– Hun kan bli så god hun bare vil, sier Kurtovic, om den keivhendte
bakspilleren.

Malic har denne sesongen spilt for Arboga i svensk 1. divisjon.

Og den svenske jenta er en kjærkommen nykomling for Nordstrand,
hvor det meste er usikkert foran neste sesong.

– Vi har nesten ingen backer, og der må vi styrke stallen, sier
Kurtovic.

– Trener du Nordstrand neste sesong?

– Vi skal gjøre en vurdering, og ha et møte hvor vi skal finne ut hva
Nordstrand vil neste sesong. Vi må få inn noen nye spillere hvis
klubben skal henge med i toppen, og det håper jeg den er
interessert i. Så får vi se hva som skjer, sier Marinko Kurtovic.

PS! En som ikke blir med i NIFs system neste sesong er Jonas Wille.
Mannen som trente NIF til seier i Sparserien for J18 denne sesongen
skal neste år ha ansvaret for Fjellhammers damelag i eliteserien.
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Jubler over jubileumsgaver
23:20 | Med et gavebord

verdt mange millioner,
kan generalsekretær Bente Lier og Skiforeningen
fortsette sitt gode arbeid for idretten.
» Les hele saken | Nordstrand Nyheter

Dagbok ble skøytebok
00:44 | I boka «På skøyter i

marka» presenterer Rolf
Utgård egnede skøytevann i områdene rundt Oslo og
omegn.
» Les hele saken | Nordstrand Nyheter

TROUBLE og Graphic Napkins
videre fra Nordstrand

22:50 | I kveld var det duket for bydelens UKM kvallik
på Lambertseter fritidsklubb.
» Les hele saken | Nordstrand Nyheter

UKM Nordstrand

Utfordrer byrådet om traseen
16:35 | Andreas

Behring i SVs
bystyregruppe mener det er hodeløst å legge traseen
gjennom Østensjøvannet.
» Les hele saken | Nordstrand Nyheter

BU protesterer
Kampanje for vannet
– Østensjøvannet er hellig!
– Sjokkert over planlagt fjernvarmeledning
Fjernvarme og kollektivfelt i BU
– Vil rasere naturen
Anbefaler ikke å krysse vannet
– Kan ikke grave på vestsiden
Fylkesmannen vil komme med innspill

Elever tente på Holmlia skole
14:54 | Tre personer er lettere røykskadet etter at

elever tente på et møterom på skolen fredag
ettermiddag.
» Les hele saken | Nordstrand Nyheter

Nedprioriterte homosatsing
17:14 | Flertallet i

bydelutvalget valgte å
kutte i søknadssummen til et tiltak for homofile med
innvandrerbakgrunn for å gi mer til andre storbytiltak.
» Les hele saken | Nordstrand Nyheter
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