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– Det går ikke an å være
fornøyd etter dette

Av Edvard Stenersen

Artikkelen er over 4 år gammel

Elverum tapte 33 - 16 hjemme mot Gjøvik, og selv om tapsmarginen nesten
er halvert fra lagenes forrige møte, er det få blide fjes hos hjemmelaget.

Flere saker

Kommentarer til denne saken

TAPTE: Elverum måtte se seg slått av Gjøvik. Her er det Signe Moe som tar i mot ballen.

19. januar 2017, kl. 22:20 

Det forrige møtet mellom lagene endte
nemlig 44 - 12 i GJøviks favør. Kamilla
Westjordet Endal (18) ser noe positivt i
kampen, men er allikevel sku!et.

– Vi står på bra og prøver hardere enn i
den forrige kampen, men det går
faktisk ikke an å være fornøyd etter
dette. Vi snakka på forhånd om å ikke
bli overkjørt sånn som vi ble sist, men
så rakna det jo litt, sier Endal.

Ville gi dem kamp
For etter bare ni minutter hadde Gjøvik
gått opp i sjumålsledelse. Derfra og inn
ble det plankekjøring for bortelaget.

– Vi går ikke inn i kampen med noe
særlig tro på oss sjøl. Vi ville gi dem
kamp, men når vi kom under så mye
såpass tidlig blir det vanskelig. De
scora på veldig mange kontringer etterpå, forklarer hun. Trener Marius
Beck (27) stemmer i.

– Det er leit at det gikk så dårlig. Vi kommer jo under veldig mye veldig fort.
Hadde vi klart å starte litt bedre kunne vi unngått det, og da hadde det blitt
et helt annet kampbilde, sier han.

Et skadeplaget Elverum har etter opprykket til andre divisjon slitt med å få
utteling, men Endal tror spillergruppa utvikler seg i riktig retning.

– Det har tatt lang tid, men nå begynner vi å bli mer samspilt. Nå har vi
også møtt alle lagene én gang, så vi vet litt bedre hva vi går til nå utover
våren. I tillegg er Siri Væråmoen snart tilbake, og hun er superviktig.

Hvordan da?

– Nei, Siri er så god både som avslutter og tilrettelegger. Hun er egentlig
hele hjernen i laget, forklarer Endal.

Væråmoen snart tilbake
18 år gamle Væråmoen har i et års tid vært ute med korsbåndskade, men
nærmer seg nå et comeback. Hun gleder seg til å komme tilbake.

– Opptreninga har gått bra, så det ser veldig positivt ut. Planen er at jeg
skal være tilbake om et par uker, og det gleder jeg meg veldig til, sier
Væråmoen.

Da spørs det om lykken snur for Elverum. Neste kamp er hjemme mot
Nit/Hak i Terningen Arena lørdag den 21. januar.

Elverum - Gjøvik 16 - 33 (8 - 17)

2. divisjon avdeling 1

Terningen Arena

Tilskuere: 55

Elverums lag: Trine Lindberget, Ingeborg Moe, Signe Moe (6), Renate Haugen,
Randi Johansen (1), Solfrid Moe, Mette Leren (2), Kamilla Westjordet Endal (3),
Astrid Wold Fanum (1), Solveig Storfjell, Madeleine Kihlstedt, Thea Norman (3)

Dommere: Tom Martinsen og Dennis Oxaas

Utvisninger: Elverum: 3x2 min Gjøvik: 2x2min

Toppscorer Gjøvik: Anette Røysland (6)

Lik Østlendingen på Facebook

34 k personer liker dette. Registrer deg for å se hva vennene dine liker.Liker

Les mer om: Elverum Håndball håndball Sport
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Se kommentarer

Gå til forsiden

Ingen bønn for Norge:
Magesjau-hotellet i
Kairo neste stopp ved
seier

A N N O N S E

Slik skal Norge holde
seg unna ramma:
Grønnsaker kokt i
Daskevann og norske
skoleboller

Mesterlaget Spania
neste for Sagosen:
Norge må senke
storfavoritten

Johaug om Falun-
Gnten: – Perfekt!

116 barn på
karusellrenn i Elverum
mandag kveld: – Det
beste er å vinne store
pokaler
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Til toppen
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Bli abonnent Logg inn

Tips oss  Korona  Nyhetshjulet  Direktesport  Kjøp annonse  Krimserien Outlier 

🎬

Meny

Digital +Alt
Kun 5 kr for 5 uker

Fornyes automatisk til kr 249 per mnd, og løper til det sies opp.
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