
onsdag den 18. februar kl. 21.50
’ ’N ight f ight ’ ’ i  Frederiksberg Opvisningshal

HOLDOPSTILLINGER 

åbenlyse årsager til at vi har spillet
mindre godt i nogle af de kampe, som
vi sagtens kunne have sejret i. Vi er et
ungt hold og mangler måske noget
stabilitet, for det er ikke nok bare at
spille godt i perioder af kampene, man
skal kunne gennemføre det gode spil i
alle 60 minutter.

Du er en af de spillere, der har en
del erfaring blandt andet efter at
have spillet i GOG – er det noget
du kan bruge i de perioder i kam-
pene, hvor det går mindre godt? 
Situationen i GOG var lidt anderledes
end her i FCK Håndbold, idet vi var fem
hollænderne, der havde spillet sam-
men, siden vi var 14 år gamle. Derfor

Hvordan står
det til spille-
mæssigt på
holdet?
Efter et par dårli-
ge kampe i ligaen,
fik vi igen tingene
til at fungere i

kampen mod Lutch Moscow i lørdags,
og det spil skal vi bygge videre på.Vi står
foran et par meget vigtige kampe, som
vi skal vinde, hvis vi vil være med i den
ende af tabellen, vi ønsker.

Kan du pege på nogle af de 
årsager til, at i har været så
svingende på det seneste?
Det er svært at forklare. Jeg ser ingen

FCK Håndbold Damer 2004 
1. Christina Pedersen
2. Marina Kevo
4. Melanie Smith
5. Christina Krogshede
6. Signe Pedersen 
7. Eszter Siti
8. Camilla Thomsen
9. Lene Tobiasen
10. Mette Vestergaard
11. Gitte W. Nielsen
13. Helle Wehl
14. Matilda Boson
15. Lina Møller
16. Esther Skibelund
17. Sofie Steffensen
20. Elly an de Boer

Træner: Morten Soubak
Ass. Træner. Jesper Bering
Holdleder: Mie Albertsen
Læge: Ulf Anerød
Fys: Klaus Pedersen / 

Carsten Havdrup
Video: Henrik Sørensen 
Sportschef: Søren Herskind

Aalborg DH  
1. Mette Hyldgaard
2. Natalia Deriouguina
3. Charlotte Stausholm
4. Louise Mortensen
5. Beatrix Benyards
6. Rikke Nielsen
7. Maren Villabø
8. Erika Nilsson
9. Mia Hundvin
10. Christina Haugaard
11. Bettina Nielsen
12. Maria Nørgaard
13. Jane Petersen
14. Trine Overgaard
16. Anniken Solberg
17. Anne Korbo
19. Mia Engstrøm
20. Heidi Astrup
21. Agnes Farkas
23. Camilla Pedersen
26. Natalia Petrakova

Træner: Christian Dalmose

STILLINGEN KVINDER

KAMPENS DOMMERE
Anders Frydkjær Petersen
Henrik Johnsen

Interview med Elly an de Boer

Sidste udkald for begge hold...

Hold K Score P
1 Slagelse F.H. 15 503-380 30
2 Viborg HK 17 524-403 28
3 Ikast / Bording EH 16 471-396 23
4 Randers HK 16 474-432 18
5 Horsens HK 17 429-436 18
6 GOG 16 442-443 17
7 FCK Håndbold 16 403-425 16
8 Aalborg DH 15 437-437 15
9 KIF Kolding 17 388-464 10
10 SK Århus 17 388-464 10
11 Sønderjyske HK 17 398-495 6
12 FOX TEAM Nord 17 398-480 5

DAGENS kamp 
I  DameL igaen

Det er anden gang i sæsonen at FCK-
pigerne er deltager i en af de såkald-
te natkassekampe, og den første af
slagsen blev vundet, med en meget
solid holdindsats, over Horsens på
udebane. Ellers er det FCK’erne der
har revanche til gode, efter det før-
ste indbyrdes opgør endte med en 
9-måls sejr til Aalborg DH.

Siden nederlaget til Aalborg DH i
starten af januar, er der sket nogle
markante ændringer i Aalborg DH.

Holdet har for godt en måned siden
fået Christian Dalmose som ny træ-
ner, hvilket har medført ændringer
på banen. Holdet dækker i perioder
af kampene et meget offensivt for-
svar, hvilket har overrasket nogle
modstandere.
Til gengæld blev holdets strateg,
Heidi Astrup, alvorligt skadet i en

kamp mod sin tidligere klub,Viborg.
Skaden er så alvorlig at hun først
ventes klar til næste sæson. At hun
ikke er på banen og styrer spillet er
et stort tab for Aalborg DH. I Heidi
Astrups fravær, har flere af de mar-
ginale spillere løftet deres niveau,
så Aalborg kan stadig bide fra sig,
hvis ikke de holdes i kort snor. Det

er værd at holde et godt øje med
den russiske stregspiller, Natalia
Deriouguina, og den stærke venstre
back, Agnes Farkas, der dog har
været meget svingende i sine præs-
tationer hidtil i sæsonen.

De næste 4 kampe, FCK-pigerne spil-
ler, er afgørende for, om sæsonens

Efter en 19-måls sejr over KSK Lutch Moscow i weekenden i Cupwinners Cup, er det ander-
ledes modstand, der forventes i aftenens Dameligakamp i Frederiksberg Opvisningshal,
hvor Aalborg DH kommer på besøg.
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FCK HÅNDBOLD SAMARBEJDSPARTNERE

målsætninger skal indfries. Efter den
store sejr i weekendens Europa Cup
kamp, er det næsten utænkeligt, at
holdet ikke kvalificerer sig til 1/4-
finalerne af Cupwinners Cup. Efter
Aalborg DH møder FCK’erne Team
Fox og SK Århus i næste uge. Med
point i disse kampe vil en placering i
den bedste halvdel af Dameligaen
være en realitet. Derfor forventes et
meget motiveret FCK-hold i aften-
ens kamp, da en sejr i aften vil være
første skridt mod målsætningen.

Det er to af dansk håndbolds mest omtalte klubber, der står overfor hinanden i aftenens kamp
i Frederiksberg Opvisningshal klokken 21.50. FCK Håndbold var sidste sæsons helt store nyhed,
mens det i optakten til årets turnering var Aalborg DH, der løb med overskrifterne.
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Som oprykkere lancerede den ambitiø-
se nordjyske klub en række markante
indkøb før sæsonen, og senest har
klubben været meget synlig i forbin-
delse med en af dansk håndbolds mest
omtalte rekrutteringsprocesser i forbin-
delse med ansættelsen af Christian
Dalmose som træner.

På banen har resultaterne været lidt
svingende, men holdet er ligesom FCK

stadig med i opløbet om den fjerde og
sidste slutspilsplads, der giver adgang
til det fornemme selskab, hvor Slagelse
FH,Viborg HK og Ikast/Bording vist alle-
rede har indfundet sig.
Blot tre point skiller således Dame-
ligaens nummer fire og nummer otte.
Med FCK på en 7. plads og Aalborg DH
på en 8. plads er der i aften lagt op til
et brag af en kamp, hvor vinderen står
styrket i kapløbet om slutspilspladsen,

mens taberen formentlig må konstate-
re, at der går en sæson endnu, før hol-
det skal spille semifinale i DM-turne-
ringen. Uafgjort kan ingen af holdene
rigtigt bruge til noget i den nuværende
situation.

Selv om en plads i slutspillet naturligvis
er særdeles velkommen, så spiller FCK
først og fremmest for at opfylde klub-
bens målsætning om en placering i den

bedste halvdel af ligaen. I weekenden
tog holdet et velvoksent skridt mod
opfyldelsen af sæsonens anden mål-
sætning, der handler om kvalifikation
til kvartfinalen i den europæiske
Cupwinners Cup.

Gennem en koncentreret indsats blev
russiske Lutch kørt baglæns ud af
Frederiksberg Opvisningshal, og hvis
Siti & Co. kan finde samme niveau i
aften, så er der gode chancer for fuld
gevinst mod ålborgenserne. Under alle
omstændigheder er spillerne stærkt
opsatte på at sende ålborgenserne
hjem med et nederlag, der udvisker den

lidt tamme indsats, som holdet præste-
rede på udebane i Gigantium.
Velkommen til spillere, ledere og
tilskuere fra Aalborg DH.
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var vi meget sammenspillede og kunne
nærmest finde hinanden i blinde, hvil-
ket var til stor gavn, når spillet ikke
kørte optimalt. Det helt specielle
sammenspil, vi havde i GOG, mangler
naturligt nok her i FCK, selv om vi i
perioder finder hinanden rigtig godt.

Tænker du over, hvordan du kan
udvikle dit eget spil på banen? 
Jeg har tendens til at være for usel-
visk, og det er noget, jeg skal arbejde
med. Forstået på den måde at jeg ind-
imellem skal afslutte noget mere selv
og tage de chancer, der byder sig i
kampene. Det vil også gavne holdet,
hvis jeg var lidt mere farlig foran kas-
sen, så det er noget, jeg arbejder med.

FCK Håndbold - Aalborg DH

På banen virker det som om, at
du tilfører en masse gejst til 
holdet. Hvordan ser du på det?
Som jeg var inde på, er jeg ikke en
ener-type, men jeg ofrer mig for holdet
og besidder også en del karisma. Jeg
er følsom på banen, forstået på den
måde, at jeg giver udtryk for det ver-
balt og kropssprogsmæssigt, hvis det
går dårligt, og selvfølgelig også hvis
det går godt. Jeg ser det som meget
vigtigt, at jeg kan mærke, at de andre
er lige så opsatte som jeg, for kan jeg
mærke, at adrenalinet kører hos alle,
er jeg mere rolig forud for en kamp.

Hvad forventer du dig af kampen
mod Aalborg?
Det bliver en hård fight. Vi mødte dem
for en måneds tid siden, hvor vi leve-
rede en god første halvleg, men gik
ned i anden. Det håber jeg, vi har lært

af. Vi er også på hjemmebane, og det
er virkelig vigtigt for os at sætte os
igennem, og vise at det er os, der sty-
rer. De er dygtige på stregen, og de har
en god playmaker i Rikke Nielsen, så
kan vi dæmme op her, er vi godt hjul-
pet på vej. De har også fået en ny træ-
ner i Christian Dalmose, og han kan
finde på mange taktiske finesser, så
det skal vi være klar til at modstå.

Det er også vigtigt for os at få vores
centrale forsvar til at stå godt, så vi
kan yde al den hjælp, vi kan til
Christina Pedersen på stregen. Det er
så vigtigt, at målvogteren tager fra for
det giver så meget gejst til resten af
holdet.
Jeg er dog ikke i tvivl, om at vi vinder
kampen – det skal vi simpelthen! 


