
HOLDOPSTILLINGER 

FCK's håndbolddamer er til lørda-
gens kamp meget opsatte på at
revanchere nederlaget til Viborg,
og bevise at den nuværende place-
ring i verdens bedste damehånd-
boldliga ikke er opnået ved en til-
fældighed. 

Lørdagens modstander, Horsens
HK, der forud for sæsonen så ud til
at have et rigtig godt og velfunge-
rende hold, har måske ikke levet
helt op til forventningerne i sæso-
nens indledende kampe. Horsens
HK blandt andet har fået tilgang af

2 svenskere, nemlig den tidligere
storskytte i Ikast Åsa Eriksson og
stregspilleren Sara Holmgren. 

Endvidere har den talentfulde
Mette Sjøberg holdt flyttedag fra
det sydfynske til hovedlandet. 

Derudover har Horsens i lands-
holdsspilleren Tine Ladefoged en
skytte, der skal passes godt på.
Tidligere baserede Horsens for-
svarsspillet på en meget defensiv
opdækning, hvilket blev gjort med
succes på grund af høje parade-
stærke spillere og en stærk mål-
vogter.

Horsens HK har i øvrigt en impone-
rende evne til at udvikle nye talen-
ter, og har fostret adskillige lands-
holdspillere. I flæng kan nævnes
Christina Roslyng, Karen
Brødsgaard (nu i Viborg) og mål-
vogter Karin Mortensen (nu i Ikast).

Derfor kan man med rette forven-
te, at Horsens HK nu vil bevise at
holdet er bedre end den nuværen-
de placering antyder. Hos FCK
Håndbold meldes alle fit for fight,
og er opsatte på revanche. Der er
derfor lagt op til et brag af en kamp
på lørdag klokken 15.00 i
Frederiksberg Hallen.

Der er stor konkurrence om plad-
sen på venstrefløj, hvor du spiller.
Hvordan ser du dig selv i forhold til
den?
Det er rigtigt, at der er stor konkur-
rence om pladsen, da vi er tre spil-
lere, og det er som udgangspunkt
godt. Jeg synes vi har en sund
konkurrence, fordi vi i fællesskab
formår at få det bedste ud af posi-
tionen. Vi bruger hinanden meget,
og jeg føler at vi udvikler os i hinan-
dens selskab. Det gør også at mod-
standerne ikke kan forberede sig
fuldstændig på os, da vi netop kan
stille med forskellige spillere på
den plads. 

Du har også spillet på højrefløj i
denne sæson. Hvordan har du det
med det?
Det er altid dejligt at være på
banen, så jeg synes, det er en stor
fordel, at jeg også kan spille denne
position. Jeg har prøvet at spille

højrefløjen oppe i Virum-Sorgenfri,
hvor jeg kommer fra, så det er ikke
helt nyt for mig. 

Hvordan ser du på dine styrker i
forhold til konkurrencen på ven-
strefløjen?
Jeg er nok den, der har spillet posi-
tionen længst af os tre. Man kan
sige, at jeg er den, der er bedst
skolet til denne position, og mit
tekniske niveau vurderer jeg også
til at være højt. De to andre har
måske lidt mere gennembruds-
kraft og kan virke lidt mere aggres-
sive end jeg, men det er selvfølge-
lig noget, jeg arbejder med. 

Du fik en rødt kort for noget tid siden
– det indikerer da aggressivitet?
Ja, jeg fik et rødt kort, men jeg
mener at jeg i den situation blev
bortdømt, og træneren og hold-
kammeraterne har også alle bak-
ket mig op omkring den kendelse.

Jeg er normalt ikke den type der
får et rødt kort – det er faktisk også
mit første i ligaen. Man skal selvføl-
gelig have lidt temperament, men
jeg er ikke den, der normalt går
over stregen. Pågåenhed er en
nødvendighed, og den mener jeg,
også jeg har, for jeg synes, jeg får
meget ud af det, når jeg modtager
bolden ude på fløjen. 

Hvad laver du udover håndbolden?
Jeg læser humanistisk basis-
uddannelse på RUC, som er en
universitetsuddannelse indenfor

Efter en pause på 14 dage står den atter engang på FCK Håndbold i Frederiksberg
Hallen - lørdag klokken 15.00 byder byens damehold Horsens HK op til kamp. 
Mens FCK Håndbolds Mette Vestergaard og Horsens HK's Tine Ladefoged har været
optaget af landskampe, har de øvrige spillere i FCK's trup brugt pausen til restitution
og til pleje af småskader.

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

Fredag den 1. november  |   FCK Håndbold damer   |    kampprogram nr. 6  |   til lørdagens ligakamp mod Horsens HK

HORSENS HK
2. Tine Ladefoged
3. Jane Wangsøe
4. Malene Outzen
5. Mia Falk
6. Mette Sjøberg
7. Lisette Pedersen
8. Sara Holmgren
9. Stine Svangaard
10. Åsa Eriksson
11. Mette Jensen
12. Suzanne Jensen
14. Heidi Søndergaard,
24. Birgitte Nielsen
77. Christina Kristensen

Træner: Thomas Hylle
Ass Træner: Anders Thomsen
Fysioterapeut: Torben Eriksen/
Lisbeth K Hansen
Holdledere: Erik Frisk/
Claus Poulsen/Anette Poulsen

Næste kamp
lørdag 23.11.02 14:30 Damer

FCK Håndbold - Slagelse
lørdag 23.11.02 16:15 herrer

FCK Håndbold- GOG

humaniora-faget. Som
overbygning regner jeg
med at læse kommuni-
kation og dansk og så
bruge det i sidste ende i
en PR-sammenhæng.
Jeg kunne godt ønske
mig mere tid til håndbol-
den alene, for det kan
godt være hårdt at nå
det hele på en gang. På
den anden side er det
rart at have noget andet
at fokusere på, så der er
både fordele og ulem-
per.

Hvad forventer du dig af kampen
mod Horsens HK?
Efter det store nederlag til Viborg
er vi meget opsatte på at revanche-
re os. Jeg håber vi kan bruge dette
nederlag til noget positivt og
tænke, at sådan skal vi i hvert fald
ikke spille en gang til. Vi skal sim-
pelthen vinde den kamp, og det
ville være rart at kunne sætte to
point yderligere ind på kontoen.
Det betyder også meget for os, at
vi er på hjemmebane, for her er der
virkelig en god opbakning, som vi
selvfølgelig skal drage nytte af. 

Hold K Score P
1 Viborg HK 7 246-203 12
2 GOG/Gudme 7 192-169 12
3 Ikast / Bording EH 7 209-178 11
3 Slagelse F.H. 6 197-141 10
4 FCK Håndbold 7 179-167 10
6 Randers HK 7 195-185 8
7 FOX TEAM Nord 7 157-175 8
8 Horsens HK 7 203-201 6
9 KIF Kolding 7 176-181 5
10 Skovbakken/Brabrand 8 180-217 3
11 ODENSE 9 228-273 3
12 Team Tvis Holstebro 8 170-243 0

STILLINGEN KVINDER

KAMPENS DOMMERE
Jørn Møller Nielsen
Jesper Carstensen

Klubbens nye unge ventrefløj har fået en forrygende start
til sæsonen og er ikke bange for den hårde konkurrence
om pladsen: ”Vi bruger hinanden meget, og jeg føler at vi
udvikler os i hinandens selskab” siger Sofie Steffensen.

Lørdag den 2 .  november kl .  15 .00 i  Frederiksberg Opvisningshal

’’VI har en sund 
konkurrence’’

Alle på FCKs hold er fit for fight, 
så der er lagt op til en spændende
kamp mod Horsens HK
FORZA FCK

Anders Anders Rengøring
B.T.
Bacher & Schilder
Coca-Cola
Danske Bank
DL Revision
Fujitsu Siemens
J.K. Sikring
Kjøbenhavns Erhvervsklub
Nybolig / Peter Norvig
Ojega Mailorder A/S
Tulip International A/S
X-Large
Vangsgaard

FCK HÅNDBOLD SAMARBEJDSPARTNERE

FCK Håndbold - Horsens HKFCK Håndbold - Horsens HK

Sofie Steffensen er
endnu en ung hurtig
fløjspiller af høj klasse.
Opnåede sidste år at
komme med i landshol-
dets boblertrup.

Udsolgtt

120 kroner!
FCK weekend billet

Lørdag: FCK Håndbold-Horsens
Søndag: F.C. København-Farum

Spørg efter billetter i forhallen

Fremtidens 
Stjerner
Efter nogle ugers kamppause er det
lørdag eftermiddag igen tid til hånd-
bold med FCK i Frederiksberg
Opvisningshal. Jeg glæder mig hver
gang til de intense og spændende
kampe, som vore hold leverer foran
et talstærkt og positivt hjemmepubli-
kum. I øvrigt vil jeg denne gang have
et par specielle gæster til kampen,
idet Sibusiso Zuma og hans hustru
Zinhle vil overvære deres livs første
håndboldkamp live.

I lørdagens kamp mod Horsens har
FCK Håndbolds damer en plet, der
skal vaskes af, idet holdet for to uger
siden løb ind i en gevaldig øretæve på
udebane mod verdensstjernerne fra
Viborg. Der var tale om en simpel off-
day mod et motiveret klassehold, og
jeg er sikker på, at holdet har konver-
teret oplevelsen til en indædt sejrsvilje. 

Det bliver med andre ord et topmo-
tiveret FCK-hold, der løber på
banen til en kamp mod en af de
modstandere, der repræsenterer
en god målestok for holdets poten-
tiale i indeværende sæson. 

Fremtidens stjerner
Siden sidste hjemmekamp har
Mette Vestergaard gjort comeback i
landsholdstrøjen, og hun bliver
bedre for hvert minut, hun spiller i
øjeblikket. Endvidere har en af hol-
dets store profiler i årets turnering,
Camilla Thomsen, deltaget i lands-
holdets træning, og jeg er overbevist
om, at hun med en fortsat stigende
formkurve meget snart vil banke
alvorligt på til landsholdet. 

Med lidt længere perspektiv gælder
det samme for en række af FCKs
unge profiler. På samme måde råder
Horsens over flere af landsholdets
"boblere", så det er fremtidens stjer-
ner på den smukke danske hånd-
boldhimmel, der kan opleves i
Frederiksberg Opvisningshal lørdag. 

Velkommen til spillere, ledere og til-
skuere fra Horsens.


