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HOLDOPSTILLINGER 

den, idet vi på den måde bevarer rytmen i spillet. Når der er lang
pause mellem kampene kan det være svært at finde rytmen, men
det er altså en af de ting, der er ved at lykkes for os nu.

Vi var også en del nye spillere som skulle finde sammen her fra
starten af sæsonen, og det er klart, at jo mere man spiller sammen
- både til træning og i kampene - jo bedre bliver sammenspillet, og
det er det, vi oplever nu.

Vi har også oplevet at nogle af de spillere, der har siddet
en del på bænken, er kommet ind i de seneste kampe og
scoret vigtige mål. Er det et udtryk for bredden på holdet?
Det er det helt bestemt. Det er en klar fordel for os, at vi har spille-
re, der kan komme ind og markere sig så tydeligt, som tilfældet har
været de sidste par kampe. Det gør også, at vi ikke er så afhængi-
ge af, at en eller to spillere hver gang scorer mange mål, så bred-
den betyder bestemt meget.

Hvordan har det været at
komme til FCK Håndbold?
Det har været dejligt, og jeg har altid
ønsket mig at komme til Danmark og
spille. Jeg har selv store ambitioner,
og det ved jeg også, at klubben har
– så det passer jo ganske fint sam-
men! Jeg synes også, det er spæn-
dende at være en del af et ungt hold
med gode fremtidsudsigter, og jeg
ser det som en stor udfordring, at jeg
kan være med til at forme holdet.
Der er også en fantastisk stemning til

træning, og alle pigerne har taget rigtig godt i mod mig, så jeg er lyk-
kelig for at være her.

Vi er inde i en god stime nu. Hvad er det, der lykkes 
for jer nu?
Det er svært at sige. Vi har fået mere
flow i vores spil, og det betyder også en
del, at kampene ligger tæt på hinan-

FCK Håndbold Damer 2003/04 
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

KIF KOLDING

1. Bente Højmark Andersen
2. Anna Louise Kristensen
3. Anette Bonde
4. Camilla Carstens
5. Louise Svalastog
6. Lene Thomsen
7. Christina Roslyng
8. Nodjialem Myaro
9. Lise Binger
10. Anette Olesen
11. Pernille Hansen 
12. Gitte Duedahl
18. Susanne Kastrup
20. Louise Pedersen

Træner: Jan Laugesen

STILLINGEN KVINDER

KAMPENS DOMMERE

Poul Steffensen
Jan H.C. Demant 

’’Vi er inde i en god stime nu’’

vi skal bare videre...

Hold K Score P
1 Slagelse F.H. 13 436-329 26
2 Viborg HK 13 388-309 20
3 Ikast / Bording EH 12 344-300 17
4 Randers HK 13 385-349 14
5 Horsens HK 13 324-331 14
6 FCK Håndbold 13 325-335 14
7 Aalborg DH 13 378-376 11
8 GOG 12 334-348 11
9 KIF Kolding 13 303-354 9
10 SK Århus 13 295-340 8
11 FOX TEAM Nord 13 310-365 5
12 Sønderjyske HK 13 296-382 3

DAGENS kamp 
I  damel igaen

Bundniveauet er blevet hævet, og alle
omkring holdet tilfører god energi både
på og udenfor banen. Derfor står holdet
overfor en række meget spændende
opgaver den næste måned, i både
DameLigaen og Europa Cup’en for
pokalvindere.

Dagens modstander fra Kolding IF star-
tede DameLigaen i år som lyn og torden
med 4 sejre på stribe. Siden har formen
dog taget sig et gevaldigt dyk for
Kolding IFs damer, der siden kun har
hentet 1 point i 9 kampe. I weekenden
var holdet dog tæt på at få brudt den
onde cirkel, men satte en stor føring

over styr mod Aalborg DH sidst i kam-
pen. En af årsagerne til det store form-
dyk hos koldingenserne er, at holdet har
været, og stadig er, plaget af mange
skader. Derudover er en af holdets store
profiler, Anette Olesen, blevet gravid og
spiller derfor heller ikke for holdet
resten af sæsonen. De stærkeste kort

hos Kolding har hele sæsonen været de
to fløjspillere Louise Pedersen og
Christina Roslyng, der begge kom til
Kolding fra Viborg inden denne sæson.
Der skal også holdes et godt øje til den
franske verdensmester, Nodjialem Mya-
ro, der har spillet godt på klubholdet
efter VM-triumfen i Kroatien i december.
Når et hold er i medgang, ser man ofte,
at det er nemmere for spillerne at udfol-
de deres evner på banen. Dette har også
været tilfældet for en række af FCK-

Der kræves endnu en sejr af de formstærke FCK-piger i dagens opgør mod Kolding IF.
Det skulle der også være gode muligheder for at levere, sådan som holdet har løftet sig i
de seneste kampe. Spillerne er fulde af selvtillid, både som hold og som enkelte individer.
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FCK Håndbold - KIF Kolding

Interview med 
Mathilda Boson

pigerne, der de seneste kampe har leve-
ret fornemme præstationer. Sidst mod
Sønderjyske, gav Eszter Siti prøver på
sine kvaliteter. Hun spillede stort set fejl-
frit i angrebet og sloges beundringsvær-
digt om hver eneste løse bold på banen.
Hvis Eszter og resten af FCK-pigerne i
aften leverer endnu en solid holdpræs-
tation, er der rigtig gode muligheder for
2 point mod Kolding IF i aften på
Frederiksberg.

Det er et FCK-hold med gejst og berettiget tro på sig selv,
der går på banen til den vigtige kamp mod Kolding IF i aften
klokken 19.30 i Frederiksberg Opvisningshal.
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Tre solide sejre i træk har betydet, at vi
er avanceret i den europæiske
Cupwinners Cup og ligger i den bedste
halvdel af verdens bedste nationale tur-
nering: Den danske Dameliga. Vi er fak-
tisk a point med Horsens og Randers på
de to pladser foran os, og det frister

naturligvis til at skue opad mod en af
de fire pladser i DM-slutspillet, men vi
nøjes nu med at have blikket fast rettet
mod aftenens opgave mod Kolding IF.

For FCK handler det først og fremmest
om at spille videre på samme niveau

som i de sidste kampe. Hvis vi kan fort-
sætte i samme stil som på det seneste,
så er vi godt på vej til at indfri vor egen
målsætning om en plads i top 6.

I hjemmesejren over Sønderjyske strå-
lede Eszter Siti over alle andre. Det
blev til otte "rene" mål og et utal af
frispilninger til holdkammeraterne. Der
er ikke mange modstandere, der kan
følge med, når Eszter Siti træder på
speederen i et gennembrud eller for

den sags skyld i et tilbageløb.
Indstillingen og indsatsen i søndags
lover godt for resten af sæsonen for
vor ungarske VM-sølvvinder, der for-
mentlig vil blive endnu bedre, når hun
for alvor kan kommunikere med sine
holdkammerater på dansk.

Også Helle Wehl på højre fløj var helt
ustyrlig mod Sønderjyske, og hun har
nu spillet en håndfuld kampe på et
meget højt niveau. Jeg er sikker på, at
det fortsætter mod Kolding IF, der skal
forsøge at rejse sig fra et meget bittert
nederlag til Aalborg DH i søndags.
Holdet var foran med otte mål midt i
2. halvleg, men måtte alligevel forlade
hjemmebanen med et nederlag.

Afslutningsvis velkommen til 
spillere, ledere og tilskuere fra
Kolding IF.
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Hvordan oplever du forskellen på dansk og svensk håndbold?
Der er væsentligt flere gode spillere her i Danmark, og det mær-
ker man naturligvis i kampene, men også til træning hvor niveau-
et er meget højere, end det jeg er vant til. Det føler jeg dog også
er en klar fordel for mig personligt, for her i Danmark har jeg alle
muligheder for udvikle mig endnu mere.

Hvordan synes du det er gået for dig rent spillemæssigt?
Jeg er rimelig godt tilfreds. Det var svært i starten – en ny klub og et
nyt land, men jeg synes, det går fremad for både holdet og mig selv, så
kan vi fortsætte den positive udvikling, er jeg sikker på, at vi kan beva-
re – og måske forbedre – vores målsætning om en top 6-placering.

Hvad forventer du dig af kampen mod Kolding?
Vi vil og skal have revanche. Sidste kamp vi spillede mod dem var
bestemt ikke prangende, men kan vi fortsætte de sidste par ugers
gode spil, tror jeg også, vi har en rigtig god mulighed for at vinde
over dem.


