
HOLDOPSTILLINGER 

Sjældent har man oplevet en mere
spændende og intens afslutning
på turneringen, hvor de endelige
placeringer først afgøres i allersid-
ste kamp. Slagelse er favorit til at
vinde og Ikast til at tage 2. pladsen.
I bunden er det Odense og Team
Tvis Holstebro, der må ud af
Håndboldligaen, og Skovbakken

skal spille om at forblive. Men bliver
det Fox Team Nord eller FCK
Håndbold, der klarer helt frisag. 
Det afgøres lidt  i dag og endeligt i
sidste spillerunde. For FCK er kam-
pen mod Kolding utrolig vigtig.
Med bare ét point i dagens kamp
vil en sejr til FCK over Odense og et
nederlag til Fox Team Nord hjem-

me mod Randers HK i sidste kamp
være ensbetydende med direkte
forbliven for FCK. I modsat fald skal
der spilles op/ned spil. I dagens
kamp vil FCK spillerne selvfølgelig
gøre alt, hvad de kan for en sejr.
Modstanderen KIF Kolding har lige
spillet Europa Cup kvartfinale.  Så
det er en stærk modstander. 

Den måske mest kendte p.t. er høj-
refløjen Josephine Touray, der var
en meget markant spiller på EM
guldholdet. Hun løber stærkt, så
returløbet skal være i orden.
Storskytten Anette Olesen skal
også vartes godt op og må ikke få
plads til skud. På stregen huserer
Pernille Hansen, der ligeledes er
kvik til contraer. På målet står Bente
Højmark, der sidste år spillede i
Ikast. En stærk målvogter med
spektakulære redninger.

FCK Håndbold får nok at se til. Men
holdet har rent faktisk i de seneste
kampe spillet godt og med en flot
fightende indstilling. FCKs fløjspille-
re kommer mere og mere med i spil-
let og kommer til afslutninger med
mål til følge. Det giver plads til bag-
spillerne både til skud og gennem-
brud. Spillerne supplerer hinanden
godt, hvilket giver fine udskiftnings-
muligheder ikke mindst taktisk.

På hjemmebane og med et godt og
stort publikum i ryggen er der
bestemt store muligheder for FCK. 

Aftenens kamp mod Kolding er
ved at være sidste udkald for at
undgå nedrykningspillet. Hvad er
dine forventninger til kampen?
Det er en meget vigtig kamp for os,
og jeg glæder mig virkelig til opga-
ven. Vi har så at sige kniven for
struben, og jeg kan love for, at alle
er 100 % opsatte, for det er en
kamp, vi simpelthen skal vinde. Vi
spillede en mindre god kamp forle-
den mod Fox Team Nord, som er
svære at spille mod på udebane,
men i aftenens kamp er vi på hjem-
mebane, og her får vi virkelig den
opbakning, vi har brug for. Og det
betyder meget for os. 

Det kan godt være, at kampen bli-
ver lidt rodet, for der er meget på
spil for os. Vi skal kæmpe, alt hvad
vi kan, og det kan måske medføre,
at det ikke bliver så kønt, men det
vi har brug for er effektivitet og to
point. Det er det eneste, der tæller.

Efter en fantastisk start på sæso-
nen kom I ind i en krise. Kan du
forklare, hvad der gik galt?
Jeg tror, vi overraskede alt og alle,
inklusive os selv, med den start vi fik.

Det gik meget stærkt, og måske
blev forventningerne til os for høje.
Vi var ikke spået til at være et top-
hold i år – nærmere et midterhold,
og her dalede vi så også langsomt
ned. Desværre røg vi ind i et par
dumme nederlag til Skovbakken
og Horsens, og det har været med-
virkende til, at vi ligger der, hvor vi
er nu. Men hvad den direkte årsag
er, har jeg faktisk ikke noget kon-
kret svar på.

Du har personligt haft en forryg-
ende sæson med landsholds-
udtagelsen og guldmedaljerne
ved EM. Hvordan har du det med
at spille på et hold, der nu skal
kæmpe for at undgå nedrykning?
Det er selvfølgelig altid sjovest at
spille med om medaljerne, men det
har ikke været vores målsætning
her i år. Vi startede som et næsten
nyt hold, og det var selvfølgelig
også spændende at skulle lanceres
som FCK Håndbold. For mit eget
vedkommende så jeg det også
som en udfordring at komme til at
spille i den bedste række herhjem-
me igen, og det viste sig, at jeg
godt kunne, så selv om vi nu kæm-

per om at undgå nedrykning, hvil-
ket jeg er meget opsat og motive-
ret for at undgå, er jeg meget glad
for den sæson, jeg har oplevet.

Kan du bruge den erfaring du 
har hentet i landskampene til 
at løfte dit spil yderligere i de to
meget vigtige kampe, vi har 
tilbage i sæsonen?
Jeg er måske ikke den mest rutine-
rede i Håndboldliga-sammen-
hæng, men det er da klart, at jeg
med min alder, og det jeg har lært
via landsholdets kampe, nok er en
af de mere rutinerede på holdet.
Jeg har nok lidt mere ro og over-
blik, end jeg havde tidligere, og det

Nu nærmer den endelige placering sig for holdene i damernes Håndboldliga. De fleste 
hold mangler en enkelt kamp. Der er kun to hængepartier. Det ene er dagens kamp for 
FCK Håndbold mod KIF Kolding, og det andet er Slagelses kamp mod Odense, 
som også spilles i dag.

FCK Håndbold 2003 Damer
1. Christina Pedersen
2. Marina Kevo
3. Karina Jespersen
4. Melanie Smith Nielsen
5. Christina Krogshede
6. Signe Pedersen
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
Trænere: Claus Andersson/
Nicolaj Holmboe
Holdleder: Mie Albertsen
Målmandstræner: Ole Christensen
Fysioterapeut: Klaus Pedersen
Læge: Ulf Aneröd
Video: Henrik Sørensen
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KIF KOLDING HOLDOPSTILLING
1. Bente Højmark Andersen
12. Britt Christiansen
2. Anette Bonde
3. Pernille Hansen
4. Jannie Kristensen
5. Anette Olesen
6. Olivera Mugosa
7. Camilla Carstens
8. Ala Matuskowitz
9. Lene Degn
10. Lene Motzkus
11. Louise Svalastog
13. Josephine Touray
14. Mette Kristiansen
15. Lene Thomsen
17. Karina Jensen
18. Susanne Kastrup
19. Anne Louise Kristensen
Manager: Anette Hoffmann
Træner: Jan Laugsen
Assistenttræner: Flemming Jacobsen
Holdleder: Tina Boyschau
Fysioterapeut: Hanne Skov /
Morten Nielsen

vil jeg selvfølgelig prøve at udnytte i
de to sidste vigtige kampe, ligesom
det forhåbentlig også er noget, de
andre på holdet kan få gavn af.

STILLINGEN KVINDER

KAMPENS DOMMERE
Jens Nybo
Leif Poulsen

Anders Andersens Rengøring
B.T.
Bacher & Schilder
Coca-Cola Cold Drink
Danske Bank
DL Revision
J.K. Sikring
Kjøbenhavns Erhvervsklub
Nordea
Nybolig / Peter Norvig
OK amba
Ojega Mailorder A/S
Realkredit Danmark
Tulip International A/S
X-Large
Vangsgaard

BYENS HOLDBYENS HOLD
tirsdag den 25.  marts kl .  19 .30 i  Frederiksberg Opvisningshal

FCK har haft over en uge til 
at bearbejde den usammen-
hængende indsats i Frederiks-
havn mod Fox Team Nord. 
Det må derfor være en flok
motiverede og fokuserede
spillere, der går på banen til
den vigtige kamp mod KIF
Kolding i aften i Frederiksberg
Opvisningshal.

Selv om FCK-indsatsen i
Nordjylland ikke var imponeren-
de, så er det generelle indtryk, at
holdet har vist en stigende form-
kurve gennem de sidste par
måneder. Med den gode statistik
på hjemmebane in mente er der
således solid grund til optimisme
inden kampen mod Kolding, der
desuden var ude i en opslidende
europæisk kvartfinale så sent
som søndag eftermiddag. 

Kampens betydning for FCK er
åbenlys. Med fire point i sæso-
nens to sidste kampe har klub-
ben gode muligheder for at
undgå de såkaldte kvalifika-
tionskampe. Med to point i aften
vil pladsen i næste års Dameliga
rykke betydeligt tættere på, da
FCK i sidste runde møder allere-
de nedrykningsdømte Odense.

Så opgaven er veldefineret, og
mon ikke rutinerede kræfter
som Mette Vestergaard, Camilla
Thomsen, Marina Kevo, Ditte
Pfeiffer, Signe Pedersen og
Karina Jespersen vil gå forrest i
fighten for at sikre de vigtige
point?

Et varmt velkommen til spillere,
ledere og tilskuere fra Kolding.
Og et specielt velkommen til F.C.
Københavns sæsonkortholdere
fra PARKEN, der i dag har gratis
adgang ved forevisning af kortet,
hvis de kommer inden 19.15 (og
så længe, der er ledige pladser).

FCK Håndbold - KIF kolding
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FCK Håndbold 
samarbejdspartnere

Vi er meget 
motiverede...

Hold K Score P
1 Slagelse 20 674-488 36
2 Ikast/Bording EH 21 607-520 34
3 GOG 21 556-497 33
4 Viborg 21 631-502 31
5 Randers HK 21 596-529 22
6 Horsens HK 21 575-551 21
6 KIF Kolding 20 528-515 21
8 FOX TEAM Nord 21 462-516 17
9 FCK Håndbold 20 485-527 14
10 Skovbakken/Brab. 21 480-584 11
11 Team Tvis Holstebro 21 469-626 5
12 Odense 20 431-639 3

GRATIS ADGANG 
MED SÆSONKORT

I dag klokken 19.30 møder 
FCKs damer KIF Kolding i en meget afgørende kamp

Med en sejr har FCK gode muligheder for at undgå at skulle i 
kvalifikationskamp for at sikre pladsen i næste års Dameliga. 

Der er gratis adgang for personer med sæsonkort til 
F.C. Københavns kampe i PARKEN, hvis man dukker op 

inden 19.15  (og så længe der er ledige pladser).
Kom i god tid - portene åbnes klokken 18.30. Sæsonkortet 

skal blot vises ved indgangen til Frederiksberg Opvisningshal.

FCK Håndbold - KIF kolding 

FCK Håndbold får nok at se til.
Men holdet har rent faktisk i de
seneste kampe spillet godt og med
en flot fightende indstilling.
Foto: Birger Vogelius

Camilla Thomsen er meget motiveret til dagens kamp. ”Vi skal have
begge point i dag”.

Opgaven
er klar


