
24 RomeRikes BladTirsdag 29. september 2015spoRt

Ute i minst ti kampeR: Fem uker i gisp venter James Sixsmith 
etter han brakk tommelen torsdag.  Foto: peR moRten sødal

løRenskog: James 
Sixsmith spilte 50 minut-
ter med brukket tommel – 
mister ti kamper til.
Per Morten Sødal
peso@rb.no
975 29 838

Lørenskogs amerikanske po-
engmaskin måtte se sesongens 
første tap, mot Sparta Sarps-
borg lørdag, fra tribunen.

Der blir 31-åringen værende 
en god stund til. Sixsmith er 
nemlig ikke ventet tilbake på 
isen før etter landslagspausen i 

november.
Før den er det hele ti kamper.
– Jeg gjorde nok ting litt verre 

ved å fortsette kampen, men 
man kaster ikke inn håndkleet i 
en hockeykamp for en liten 
smell. Jeg gjorde som alle andre 
ville gjort og fortsatte, sier Sixs-
mith til ishockeyklubbens 
hjemmeside, lik.no.

I torsdagens kamp mot Man-
glerud Star må Lørenskog også 
klare seg uten lagets beste po-
engplukker så langt, Sixsmiths 
landsmann, Tony Romano.

Han må minst sone én kamps 

karantene etter han fikk match-
straff og en stygg takling på 
Spartas Marius Hagberg lørdag.

Endelig dom i den saken vil 
høyst trolig bli avsagt før rome-
rikingene reiser til Lillehammer 
søndag.

Men Sixsmith må vente len-
ger på sin tilbakekomst.

– Jeg hadde en god start på 
sesongen og føler meg i fin 
form, så det er selvfølgelig kje-
delig å bli satt ut. Men sånn er 
det i hockey, man får en smell 
og kan være uheldig, denne 
gangen var det meg, sier han.

Fem uker uten tommel opp

Rælingen: Ingen 
håndballspiller i elite-
serien har scoret mer 
enn Andrea Hanssen. 
21-åringen tror den 
«veldig gode drøm-
men» bare kommer til 
å bli enda bedre.
Per Morten Sødal
peso@rb.no
975 29 838

For med 37 fulltreffere og seks 
poeng på de fire første kampe-
ne har Hanssen og Rælingen 

sjokkert mange i Håndball-Nor-
ge. Og hun legger ikke skjul på 
at hun er overrasket selv også.

– Det tror jeg vel egentlig alle 
er.

– Hvis du for fire uker siden 
hadde blitt spurt om hva som 
var mest sannsynlig av å prikke 
inn førstepremieren i Lotto og 
å stå med seks poeng og 37 mål 
etter fire kamper, hva hadde du 
satset på da?

– Det var vanskelig, tror det 
må være 50/50. Jeg hadde selv-
følgelig ikke forventet en slik 
start for egen del. At vi skulle ha 
seks poeng etter de fire første 

kampene har jeg hatt noen vel-
dig gode drømmer om, sier 
Hanssen.

Forventer smeller
Men hun tror ikke Rælingen 
som har gått opp som bjørner, 
faller som skinnfeller som man-
ge nyopprykkede lag gjør ut-
over i sesongen.

– Nei, jeg tror vi bare kommer 
til å bli bedre. Det gjelder både 
meg selv og laget. 

Men at treet vokser helt til 
himmels, tror hun ikke. Ingen i 
Rælingen snakket om kamp om 
europacupspill.

– Fortsetter vi slik vi har gjort 
til nå, holder vi nok plassen. 
Blir vi litt bedre er sjansene vel-
dig gode. Men samtidig kom-
mer dette til å bli tøft. Vi kom-
mer sikkert til å gå på smeller. 

i møte med kroat
Rælingens prestasjon blir imid-
lertid ikke mindre av at play-
maker og kaptein Leila Laksiri 
har mistet de tre siste kampe-
ne.

– Det gjør det selvfølgelig 
spesielt sterkt. Skulle vi også bli 
forsterket er jeg sikker på at 
klubbledelsen vet godt hva vi 

trenger. Det er ikke til å legge 
skjul på at vi trenger bakspille-
re.

Og den jobben er sportssjef 
Svein Strømberg i full gang 
med. I løpet av kort tid skal han 
snakke med en kroatisk spiller 
over Skype. Han har tidligere 
sagt at en eventuell ny spiller 
uansett må til Romerike på 
sportslig-, medisinsk- og sosial 
sjekk.

– Dette dreier seg om en ung 
teknisk dyktig jente som både 
kan bekle venstre bakspiller- og 
playmakerrollen, sier Strøm-
berg.

Storscorerens garanti etter sjokkstarten:

– BliR enda BedRe
VaRskU heR: Andrea Hansen har fyrt mye denne sesongen. Smått utrolige 37 mål har 21-åringen satt inn på de fire første kampene.  Foto: sVein h. stRømBeRg

Fakta
 ■ Navn: Andrea Hanssen
 ■ Født: 20. juni 1994
 ■ Bor: Oslo
 ■ Sivil status: Kjæreste
 ■ Yrke: Student
 ■ Posisjon: Bakspiller
 ■ Tidligere klubber: 
Kongsvinger og Grue

 ■ Meritter: Tre aldersbestemte 
landskamper


