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skadet: Leila Laksiri må regne 
med et måned til på sidelinja.

Rælingen: Leila Laksiri 
(28) vet ikke når hun er 
tilbake på banen.
Per Morten Sødal
peso@rb.no
975 29 838

Søndag tar Rælingens hånd-
ballkvinner mot sølvfavoritt 
Glassverket i Marikollhallen. 
Men for fjerde kampen på rad 
må sensasjonslaget klare seg 

uten sin kaptein. For Leila Lak-
siri sliter med et kne hun har 
operert to ganger tidligere.

– Nå er status den at kneet på 
ny skal undersøkes i slutten ok-
tober. Så gjør vi opp ny status 
etter det, sier Laksiri.

28-åringen forteller det har 
vært vondt å se lagvenninnene 
fra sidelinja. 

– Det er klart jeg gjerne skulle 
vært med og bidratt. Det har 

klødd skikkelig i beina. Det har 
vært fælt å se på. Men det er det 
eneste riktige med tanke på 
hvordan situasjonen er. 

Samtidig er hun imponert.
– Det er veldig moro å se at de 

virkelig har vist at vi hører 
hjemme i eliteserien. Målvak-
tene har vært stabilt gode og 
Hanssen (toppscorer Andrea; 
journ.anm.)   har virkelig levert. 
Så er det også å se at flere av de 

unge spillerne også har meldt 
seg på, sier hun.

Selv om hun ikke deltar i 
kamper, er Laksiri i full trening.

– Det blir masse stabilitetsø-
velser, ikke akkurat det mor-
somste i verden.

NB: Ifølge sportssjef Svein 
Strømberg er det lite trolig at 
klubben vil få inn en uten-
landsk forsterkning før etter 
jul. 

er ute minst i hele oktober

lillestRøm: Men både 
champagne og fest er 
booket til 7. november.
Per Morten Sødal
peso@rb.no
975 29 838

Med seier mot Røa lørdag er 
LSK kvinner seriemestere, 
uavhengig av hva toer Avalds-
nes får til i sin bortekamp mot 
Sandviken.

Men champagnekorkene 
spretter ikke i taket i LSK-hal-
len likevel.

– Nei, vi har et tøft kamp-
program framover. Markerin-
gen vil først komme etter den 
siste kampen, hjemme mot 
Kolbotn 7. november, sier 
daglig leder Nina Kristengård.

For med mesterligakamper 
mot FC Zürich Frauen de to 
kommende onsdagene er det 
ikke rom for å ta av for laget 
som da vil feire sitt tredje se-
riegull på de fire siste seson-
gene.

Men Kristengård er overbe-
vist om at feiringen vil kom-
me.

– For å si det sånn; vi har 
booket ting og tang til den 7. 
november, humrer hun.

ikke svakere i troen
Trener Monica Knudsen er 
helt på linje med Kristengård.

– Feire får vi gjøre senere, vi 
kan ikke begynne med noe 
slikt når det er Champions Le-
ague onsdag, slår hun fast.

Onsdag satt hun ringside da 
Zürich slo Luzern 4–2 i topp-
kampen i den sveitsiske seri-
en. Det gjorde ikke akkurat 
troen på avansement noe 
mindre, selv om det var klas-
seforskjell.

– De spiller på en veldig kon-
tinental måte med mye kom-
binasjonsspill som på mange 
måter stemmer bra med det vi 
har sett fra dem tidligere. De 
har mye hurtighet i laget, men 
jeg tror vi kan straffe dem for 
feil og i tillegg ta de ganske 
klart på fysikken. Luzern ville 
ikke ha hevdet seg i toppen i 
den norske toppserien, men 
Zürich ville ha bitt bra fra seg, 
er hennes analyse.

marerittmotstander
Mot Røa lørdag har LSK kvin-
ner uansett mye å revansjere. 
Laget fra Oslo vest er det 
eneste som har slått romeri-
kingene denne sesongen. 
Rødtrøyene har rett og slett 
vært en trøblete motstander 
for Monica Knudsens lag.

– De er en spesiell historie 
for å si det sånn. Vi har slitt 
veldig mot dem. Nøkkelen blir 
å holde ballen langs bakken og 
spille vårt spill. Samtidig er vi 
nødt til å være med i duellspil-
let de legger opp til.

Knudsen må klare seg uten 
viktige Lene Mykjåland som 
også sto over 5-2-seieren mot 
Klepp forrige helg. Hun er 
imidlertid ventet klar til ons-
dagens mesterligakamp på 
Åråsen.

Mye tyder derfor på at LSK 
stiller med dette laget (4-2-3-
1): Gudbjörg Gunnarsdottir –
Ingrid Moe Wold, Marita 
Skammelsrud Lund, Anna 
Westerlund, Marit Sandvei –
Isabell Bachor, Sherida Spitse 
– Marte Berget, Anja Sønste-
vold, Emilie Haavi – Isabell 
Herlovsen.

se kampen på RB.no 
løRdag klokken 15.00

Utsetter feiring og 
andre festligheter

ingen kopi: Med seier mot Røa vinner Marita Skammelsrud 
Lund (t.v.) og Isabell Lehn Herlovsen (t.h.) seriegull med LSK 
kvinner. Men feiringen er utsatt til november.  Foto: ntB scanpix

Har rustet opp hjemmearenaen

eidsVollsmennene

I oppgjøret mot Nidaros Jets 
har klubben fått på plass tribu-
ner, som de hentet fra Haslehal-
len i sommer, som tidligere ble 
benyttet av Oslo Turn. 

Regninga med fraktutgifter 
på om lag 30.000 kroner tok 
kommunen. 

– Det er sitteplasser til rundt 
250 personer. I tillegg har vi fått 
lagt nytt gulvdekke. Vi bygger 
også kiosk og har fått opp mål-
tavle. Dette var helt avgjørende 
for at vi skulle kunne spille 
kampene våre i Råholthallen, 
sier trener Chriss A. Brohaug.

Ifølge han er det ikke bare 
basketballklubben som vil be-
nytte seg av fasilitetene. Også 
håndballgruppa i Eidsvold IF, 
kulturarrangementer og skolen 
vil ta i bruk det nye, mobile tri-
buneanlegget.


