
HOLDOPSTILLINGER 

Her i dag sidst på aftenen og i de
tidlige nattetimer gælder det så
Skovbakken/Brabrand i Dame-
Ligaen.
Skovbakken og Brabrand har i år
valgt at slå pjalterne sammen.
Resultatet blev så dagens modstan-
der Skovbakken/Brabrand. Det er
lykkedes århusianerne at få købt
nogle af byens piger, og på papiret

fremstår fusionsholdet, som et
stærkt og godt hold. Flere af spiller-
ne har været inde omkring det dan-
ske landshold og vundet medaljer.
Den danske Liga kaldes for verdens
bedste Liga, dette har medført, at
flere af de danske spillere ikke læng-
ere kan regne med en fast plads på
sit hold. Derfor har der været forskel-
lige "omrokeringer". 

Også Skovbakken/Brabrand har
kunnet mærke dette op til sæsonen.
Eksempelvis er Karina Jespersen
kommet tilbage til København efter
et år hos Skovbakken/Brabrand. Det
har vi så fået glæde af. Til gengæld
har den store venstrehåndsspiller
Merethe Hansen forladt Viborg for at
spille for Skovbakken/Brabrand.
Men det største navn er nok Maja

Grønbæk, der topper på topscorer-
listen. Hun og Merethe står for det
tunge skyts bundet sammen af Julie
Transel, der i øvrigt har søsteren
Camilla at spille op til ude på fløjen.
Anne Loft, stortalentet fra Brabrand,
supplerer og er et spændende
bekendtskab i bagkæden. Så må vi
heller ikke glemme den stærke
stregspiller Karina Bjørn, som efter
en lang skadespause er vendt tilba-
ge stærkere end nogensinde.

FCK har gjort det fremragende i de
første 5 kampe. Spillet har udviklet
sig positivt i angreb og forsvar og
fremstod mod GOG/Gudme rigtig
godt. Fire kampe ud af fem er vun-
det, og FCK ser frem til opgøret mod
Skovbakken/Brabrand. 
Mulighederne for sejr nummer 5 er
bestemt til stede. Vurderingen på
de to hold lige nu er i FCKs favør.
Kurven er opadgående, og kam-
pen spilles på hjemmebane. Det
bliver et topmotiveret FCK mand-
skab, der vil vise de mange tilskuere i
Frederiksberg Hallen, at FCK spiller
fremragende håndbold. Inden længe
vil man se de unge spillere udvikle sig
til profiler i den danske Liga og smukt
flankere Mette Vestergaard. Vi glæ-
der os til kampen.

Hvordan vurderer du klubbens og
din egen start på sæsonen?
Jeg synes, det er gået over al forvent-
ning for holdet. For mit eget vedkom-
mende er jeg netop kommet fra 1.
division, og jeg kan mærke, at der er
stor forskel på tempoet. Niveauet er
også højere rent teknisk, og så bliver
der virkelig gået til den på det fysiske
område under kampene. Men jeg
synes godt, at jeg kan følge med, og
jeg er glad for min start i klubben.

Du kommer fra 1. division. Havde
du forventet en stamplads på hol-
det med det samme? 
Egentlig ikke. Jeg har haft den ind-
stilling, at jeg bare måtte kæmpe
for det, og så se hvor langt det
kunne række. Jeg tog det valg, at
hvis jeg skulle fortsætte med
håndbolden, så skulle det være på
det absolutte topplan. Når man alli-

gevel bruger så megen tid på spor-
ten, kan man lige så godt prøve at
se, hvor langt man kan gå, og hel-
digvis er det startet godt for mig
her i FCK Håndbold. 

Hvem ser du som profiler 
på holdet?
Mette (Vestergaard) er en oplagt
profil, og så synes jeg, Lina Möller
er kommet rigtig godt i gang. Ellers
så ser jeg holdet som meget kol-
lektivt stærkt, og kigger man på
topscorerlisten, er vi også bredt
repræsenteret, så det vidner om et
homogent hold. 

Jeg tror også modstanderholdene
har svært ved at indstille sig på os
rent taktisk, fordi vi har mange
strenge at spille på og ikke kun er
afhængig af én eller to spillere.   

Der er kommet mange nye spillere
på holdet til denne sæson. Er det
et problem?
Selvom det kører godt, mener jeg
ikke vi er 100 % sammenspillede
endnu. Jeg kan ikke sige, hvor lang
tid det vil tage, men at spille et halvt
nyt hold ind, er ikke noget man gør
fra den ene dag til anden. 

Er målsætningen for holdet revur-
deret efter den gode start?
Jeg tror ikke, vi kan bide skeer med
de store hold som Slagelse og
Viborg endnu. En top fire placering
bliver også svær. Som jeg ser det,
skal vi bare spille vores eget spil, og
så se hvor langt det rækker. Men at
forvente vi kan spille med om med-
aljer er nok i overkanten. 

FCK havde en sportslig fremragende weekend. Det blev til sejr fredag i TDC Ligaen
over fynske Otterup, sejr lørdag i DameLigaen over fynske GOG/Gudme og endelig
sejr søndag i SAS Ligaen over Silkeborg.

FCK Håndbold 2002/03 Damer
1. Christina Pedersen
2. Marina Kevo
3. Karina Jespersen
4. Melanie Nielsen
5. Christina Krogshede
7. Karen Hjorth
8. Camilla Thomsen
9. Helle Wehl
10. Mette Vestergaard
11. Ditte Pfeiffer
12. Carina K. Friis
14. Louise Rolsted Jensen
15. Lina Möller
17. Sofie Steffensen
18. Camilla Høeg
19. Maria Nørgaard
20. Mia Bøje

Træner: John Nielsen
Holdleder: Mie Albertsen
Læge: Ulf Anerød
Målmandstræner / Video:
Ole Christensen
Fysioterapeut: Claus Petersen
Teamchef: Claus Andersson
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SKOVBAKKEN/BRABRAND

1. Rikke Nikolaisen
12. Jenny Holmgren
16. Camilla Eriksen
3. Camilla Transel
5. Mette Lejsgaard
6. Anne Loft
7. Julie Transel
8. Lone Mathiesen
9. Mathilde Nielsen
10. Kristina H. Svensson
11. Karina Bjørn
13. Berit Rostgaard
14. Maja Grønbæk
15. Merethe Hansen
16. Lene Aggerholm
17. Stine Winther
18. Dorthe Søndergaard
19. Stine Qwist
29. Isabel Henker
66. Birgitta Kaas
Træner: Peter Bredal
Træner: Bo Rudgaard
Holdleder: Peter Nielsen

Ann Kaasgaard
Fysioterapeut:Jens Bo Jørgensen

Thorbjørn Storm
Sportschef: Steffen Damborg

Næste kamp
onsdag 16.10.02 19:30 Herrer

FCK Håndbold
- Team Tvis Holstebro

Kan du mærke, at der er kommet
mere pres på siden navneskiftet
til FCK Håndbold?
Det er der helt klart. FCK er jo et
navn folk forventer sig noget af.
Der er også kommet væsentligt
flere tilskuere til kampene, og det
forpligter selvfølgelig. 

Til kampen mod GOG fik man nær-
mest gåsehud af at se og høre til-
skuerne, og et godt publikum er
virkelig en vigtig faktor for os. Det
er altså en fed fornemmelse at
score et mål foran en masse ellevil-
de tilskuere. 

Så forventningerne fra omgivel-
serne er bare med til at sætte os
endnu mere op til kampene.

Hold K Score P
1 Viborg HK 5 148-130 8
2 Slagelse F.H. 4 136-92 8
3 GOG/Gudme 5 132-115 8
4 FCK Håndbold 5 128-113 8
5 Ikast / Bording EH 4 118-89 8
6 FOX TEAM Nord 5 108-118 6
7 Randers HK 5 133-137 4
8 ODENSE 6 150-180 3
9 Skovbakken/Brabrand 6 138-154 3
10 Horsens HK 5 137-158 2
11 KIF Kolding 5 119-127 2
12 Team Tvis Holstebro 5 107-141 0

STILLINGEN KVINDER

KAMPENS DOMMERE
Henrik Johnsen
Anders Frydkjær Petersen

Camilla Thomsen er ny i truppen, men markerede sig
sidste år så flot i 1. division hos Ajax-Farum, at hun blev
udtaget til boblertruppen. En fighter på midten i 
forsvaret. Angriberne har det svært mod Camilla, der
samtidig er klar til de lynhurtige angreb.

onsdag den 9 .  Oktober kl .  22 .03 i  Frederiksberg Opvisningshal

’’Det er gået over al 
forventning for holdet’’

FCK BY Night

Fantastisk 
underholdning
Med sejren i lørdags over det forven-
tede tophold fra GOG/Gudme har
FCK Håndbold’s damer givet de
såkaldte eksperter noget at tænke
over. Kampen bød på håndboldspil
på højt niveau, og så var det samtidig
fantastisk underholdende for de
mange tilskuere. 

Det var en fornøjelse at se den fight
og tro på sig selv, som FCK lagde for
dagen, og specielt kæmper som
Camilla Thomsen, Camilla Høeg og
Christina Krogshede ofrede sig i
kampen mod det tunge sydfynske
skyts. Nu gælder det Skovbakken/
Brabrand i en kamp, der på papiret
tegner til at blive meget jævnbyrdig. 

Kampen spilles sent på aftenen, og
jeg vil opfordre københavnerne til at
tage et par døgns forskud på
Kulturnatten og få sig "en på opleve-
ren". Det er tydeligt, at FCK-ånden er
ved at indfinde sig i Frederiksberg
Opvisningshal, og jeg forventer en
helt speciel og fortættet atmosfære
til kampen i aften.

Velkommen til ledere, trænere og
spillere fra Skovbakken/Brabrand.

FCK Håndbold - skovbakken/Brabrand

Marina Kevo og holdkammeraterne
ligger i toppen af DameLigaen.
Så det er igen sjovt at gå til hånd-
bold på Frederiksberg!

En måned 
med FCK Håndbold
Nu har FCK Håndbold spillet sine
første kampe, og det må være tid til
at gøre status. FCKs første to måne-
der som håndboldklub og Mærsk
Datas som håndbold-sponsor.

De tørre facts taler om succes over
hele linjen: Indtil videre har de to
FCK-hold kun tabt to kampe,
kvinderne til Randers og herrerne til
Team Helsinge. Blandt skalpene har
været storklubber som Kolding,
Bjerringbro og GOG, og publikums-
og medieinteressen for den nye klub
har været en glædelig overraskelse.

For Mærsk Data har sponsorkontrak-
ten betydet masser af positiv omtale
og firmaets medarbejdere møder tal-
stærkt til kampene for at støtte FCK
Håndbold. Mærsk Data og FCK har et
godt og professionelt samarbejde,
men vi ved også, at det er det sports-
lige, det kommer an på. I første række
gælder det om - gennem en målrettet
politik - at etablere FCK som en top-
klub i dansk håndbold.

FCK Håndbold - skovbakken/Brabrand
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