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Etter en hel sesong uten et eneste tap slapp gulljentene i Fyllingen jubelen løs etter uavgjort mot Førde. (Foto: Karoline Forselius)

Her er helgens lykkeligste jenter
Gleden ville ingen ende ta da Fyllingen slet seg til uavgjort mot Førde, og kunne
innkassere førsteplassen i andre divisjon for kvinner. – Det er så sykt deilig, jublet
jentene i kor etter kampen.
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Det ble en nervepirrende kamp mellom de to topprivalene, som tidligere har spilt uavgjort

mot hverandre. Sunnfjordingene har gjennom sesongen pustet Fyllingen i nakken på tabellen,

og ett poeng skilte rivalene frem til helgens oppgjør. Førde kjempet hardt for seier, og gjorde

det spennende for både gjestene og publikum. Kanskje litt i overkant spennende, i følge

bakspiller Marthe Heggøy.

– Vi gjorde en hel del feil i angrepsspillet vårt, og brant mange sjanser i dag, men forsvaret

var bunnsolid. Det har vi jobbet mye med i det siste, og det er så utrolig deilig å se resultatene

av arbeidet, konkluderer hun.

 

Sterk opphenting
Begge lag fulgte hverandre jevnt gjennom store deler av første omgang på Sotra Arena, lørdag

ettermiddag. Fra første forsøk var det tydelig at gultrøyene måtte være kreative med sine

avslutninger, da Førde-forsvaret i perioder virket ugjennomtrengelig. Med solide målvakter

på begge sider av banen, greide ingen av lagene å dra i fra med mer enn ett mål om gangen

innledningsvis. Men etter 20 minutter gjorde Fyllingen så mange feil at gjestene fra Sunnfjord

fikk en liten luke, og trener Chriss-Robert Thorsen tok time-out på stillingen 6-9 til gjestene.

– Det ble en del nerver underveis som også gjorde at vi ble slitne og tok litt dårlige valg,

dermed fikk Førde ta ledelsen en liten stund, forklarte Heggøy.

Etter allmøtet var det andre boller hos Fyllingen, som kjapt tok tak i kampen igjen. Fyllingen

benyttet seg av småfeilene hos motstanderen til å hente inn igjen ledelsen frem mot pause.

Særlig sterkt var det å se Fyllingen slåss inn et undertallsmål etter at Emilie Nyborg fikk to

minutters utvisning like før pause. Idet lagene gikk av parketten var stillingen 9-10 i favør

Førde.

– Gøy på slike dager
De første tjue minuttene i andre omgang ble det en reprise av den første, med jevnt spill og

mye rot i angrep hos begge lag. Begge målvaktene fortsatte likevel å levere gode redninger.

– Jeg er rimelig fornøyd med spillet mitt i dag. Det hjelper absolutt på at forsvaret er så tett

og jobber godt. Med så mye hardt arbeid i forkant og underveis i kampen er det meget gøy å

spille håndball, mener Fyllingen-keeper Ida Drønen.

Mot sluttminuttene var det tydelige trøtte ben hos gultrøyene som gav Førde muligheten til å

ta ledelsen, noe gjestene gjorde. Fem minutter før slutt ledet Førde 18-20, inntil Kristine

Huseth ble lagt i bakken på en særdeles stygg måte. Camilla Opsahl plasserte ballen iskaldt i

nettet fra straffemerket. Minuttet senere ble nok en takling utført utenom reglementet, og

Opsahl fikk nok en gang plante ballen fra syv meters hold. Stillingen forble 20-20 til siste

sekund, og Fyllingen slapp umiddelbart jubelen løs.

– Nå skal vi feire, også skal vi legge oss i hardtrening frem mot kvalik i Volda i midten av

April. Der har vi gode sjanser til å hamle opp med de andre serievinnerne fra resten av landet,

mener trener Thorsen.

– Hva er oppskriften på å spille en hel sesong uten tap?

– Nei si det, det er jo ikke så mange som har gjort det tidligere. For vår del har vi spillere som

er engasjert og som jobber hardt og fokusert på treningene. Spillerne innehar mange

forskjellige kvaliteter, også har de et utrolig godt humør. Det tror jeg er årsaken til suksessen,

avslutter den smilende treneren.

 

Kampfakta
Fyllingen-Førde 20-20 (9-10)

Sotra Arena

Fyllingen (mål): Ida Drønen (Målvakt), Kristine Huseth (2), Kristina Nesse Stephansen (1),

Victoria Berg Sture, Stine Larsen (3), Ann-Kristin S Pedersen, Helene Fauskanger, Marthe

Heggøy (4), Camilla Opsahl (7), Heidi Løkebakken (1), Malin Vik, Emilie Torsvik Nyborg (2),

Renate Urne.

   

AV

Karoline Forselius
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SLIK SPILLES KVALIFISERING TIL OPPRYKK

* Seks puljevinnere i 2. divisjon kjemper
om tre plasser i 1. divisjon.

* Fyllingen har havnet i gruppe med
Grane Arendal og Pors.

* Vinneren av gruppen rykker opp.

* Toeren spiller finale mot toeren i den
andre gruppen, som består av Gjøvik,
Bravo og Volda.

* Puljekampene spilles lørdag 11. april,
med eventuell gruppetoerkamp søndag
12. april.

* Alle kampene spilles i Volda.

ANDRE SAKER
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