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Haukar: Getum
orðið með betra lið

Ramu ne Pekarskyte hefur elngi verið ein allra fremsta
hand knattleikskona landsins. Hér er hún í stórsókn með
Haukum gegn Gróttu á síðasta keppn istíma bili. mbl.is/
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Styrmir Kári

Haukar urðu deild armeistarar í hand knattleik
kvenna á síðasta keppn istíma bili en máttu síðan
bíta í það súra epli að tapa fyrir Stjörn unni í
undanúrslitum um Íslandsmeistara titil inn eftir
æsi lega leiki. Haukar gera aðra atlögu að titl in -
um á keppn istíma bil inu sem hefst á morg un. Þá
sækja Haukar liðsmenn Stjörn unn ar heim.

Haukar verða m.a. án sinn ar helstu skyttu
Ramu ne Pekarskyte sem hefur alls ekki jafnað
sig eftir að hafa fengið þungt högg á kjálkann í
ein um að undanúrslita leikj un um við Stjörn una í
vor. „Ef ég verið með þá höfum við á að skipa
betra liði en á síðasta keppn istíma bili,“ sagði
Ramu ne í samtali við mbl.is í vikunni. Hún
verður frá æfing um að minnsta kosti fram í októ -
ber.  

Ramu ne seg ir Hauka-liðið geta orðið sterkara
en það var í fyrra þótt það hafi m.a. misst Karen
Helgu Díönu dóttur, sem verið hefur einn besti



leikmaður liðsins síðustu ár. „ Við feng um þrjá
leikmenn til okkar í sumar sem styrkja liðið. Ef
ég verð ekki með þá verður leikur okkar öðru
vísi en á síðasta keppn istíma bili  þar sem ekki
verður eins mikil skotógn,“ sagði Ramu ne hefur
verið frá vinnu og æfing ar síðan í byrj un maí að
hún meidd ist í fyrrgreind um leik við Stjörn una.
„Ég reyni allt til þess að koma til baka en verð
að vera skyn söm.“
Ramu ne seg ir Stjörnuliðið vera svipað og á
síðasta keppn istíma bili. Það hafi tekið mjög litl -
um breyting um. „Valsliðið hefur einnig styrkst og
hefur meiri breidd en í fyrra. Fram-liðið er að
mestu skipað sömu leikmönn um og í fyrra. Þá
var Fram-liðið gott og þar af leiðandi má reikna
með þeim sterkum til leiks.  Gróttan er einnig
með gott lið en vantar skyttur eins og við í Hauk-
um,“ sagði Ramu ne.

„Mér líst vel á breyting arn ar sem gerðar voru á
deild inni. Nú er aðeins átta lið og keppn ina
verður meiri og leikirn ir jafnaði. Einn af óköstun -



um gæti orðið að vegna þessara jöfnu leikja þá
fá kannski færri ung ar stelp ur tæki færi með
liðum sín um. Á hitt ber þó að líta að nú verður
leikið í 1.deild einnig og þar geta fleiri fengið
tæki færi.

En keppn istíma bilið verður skemmti legt,“ sagði
Ramu ne sem von ast til þess að hafa heilsu til
þess að fylgj ast með fé lög um sín um í Haukum
leika við Stjörn una í TM-höll inni í Garðabæ kl.
13.30 á morg un í upp hafsumferð Olís-deild ar
kvenna í hand knattleik.

Lið Hauka leiktíðina 2016-2017 í Olís-deild
kvenna:
Auður Eva Ívarsdóttir, markvörður
Elín Jóna Þorsteinsdóttir, markvörður
Tinna Hún björg, markvörður

Birta Lind Jó hannsdóttir, vinstra horn
Erla Ei ríksdóttir, vinstra horn
Jóna Sig ríður Hall dórsdóttir, vinstra horn



Ramu ne Pekarskyte, skytta vinstra meg in
Sigrún Jó hannsdóttir, skytta vinstra meg in,
miðjumaður, hornamaður

Elín Anna Bald ursdóttir, miðjumaður og skytta
Guðrún Erla Bjarna dóttir, miðjumaður
Maria Pereira, miðjumaður
Vil borg Pétursdóttir, miðjumaður

Berta Harðardóttir, skytta hægra meg in
Viktoría Valdi marsdóttir, skytta hægra meg in

Na tal ía María Helen Ægisdóttir, hægra horn
Ragn heiður Ragn arsdóttir, hægra horn

Al exandra Líf Arn arsdóttir, línumaður
María Karlsdóttir, línumaður

Ragn heiður Sveinsdóttir, línumaður

Sig ríður Jónsdóttir, línumaður

Þjálfari: Óskar Ármannsson

Komnar frá síðasta keppnis tíma bili:
Elín Anna Bald ursdóttir frá FH
Guðrún Erla Bjarna dóttir frá Stjörn unni
Sigrún Jó hannsdóttir frá FH



Farnar eftir síðasta keppnis tíma bil:
Agnes Eg ilsdóttir er hætt
Anna Lilli an Þrastardóttir er hætt
Karen Helga Díönu dóttir fór til náms í Dan mörku
Karen Ósk Kol beinsdóttir til ÍR
Sara Lind Óskarsdóttir er hætt
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