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FJeRdiNGBY: (Rælin-
gen – Glassverket 
14-33). Rælingen 
håper å ta nytte av 
håndball-leksjonen 
de fikk av Glassver-
ket.
Martin HolterHuset
marhol@rb.no
997 78 628

Eliteseriedebutantene fikk ikke 
uventet nok å henge fingrene 
imot drammenserne, som er 
ventet å kjempe om medalje, i 
Marikollhallen søndag.

Glassverket var bedre i alle 
spillets faser og tok virkelig for 
seg på Romerike. Det endte til 

slutt med 19-målsseier og at 
Rælingen måtte gå poengløse 
av banen for første gang denne 
sesongen.

– Vi møtte ett av seriens beste 
lag og fikk virkelig føle på nivå-
et de holder. Det var flere posi-
tive ting vi kan ta med oss fra 
denne kampen. Vi ga aldri opp 
og hadde flere gode returløp, 
sier målvakt Kathrine Hjelme-
land.

Foran eget skjema
Sisteskansen ble fortjent kåret 
til Rælingens beste spiller. 
27-åringen vartet opp med flere 
meget gode redninger og uten 
henne kunne sifrene blitt langt 
styggere for vertene.

– Dette var lærerikt for oss. 

Jeg håper det var til inspirasjon 
og motivasjon for spillerne, sier 
Rælingen-trener Michael 
O'Sullivan.

Etter å ha tatt seks poeng på 
de fem første kampene ligger 
de foran sitt eget skjema for å 
beholde plassen på toppnivå.

– Jeg regner med at vi tren-
ger 15–16 poeng for å holde oss. 
Klarer vi å ta to poeng til før jul, 
så er vi godt i rute, sier 
O'Sullivan.

Uten sentrale spillere
Det har ingen regnet med at 
kommer i Rælingens neste 
kamp. Da venter Larvik på 
bortebane. Det blir en ny mu-
lighet til å få verdifull erfaring 
for spillerne.

Dit reiser trolig Rælingen 
uten de skadde kantspillerne 
Sara Blankevoort og Tonje Aa-
nerød. De var heller ikke med i 
søndagens kamp. Der spilte 
heller ikke kaptein Leila Laksi-
ri, mens toppscorer Andrea 
Hanssen nøyde seg med en om-
gang.

– Hun kom til meg før kam-
pen og fortalte at hun ikke følte 
seg topp, forteller Rælingen-
treneren.

Da fikk flere av klubbens 
unge spillere prøve seg. Den er-
faringen håper O'Sullivan de tar 
med seg videre på veien.

– De tar nok med seg veldig 
mye herfra, sier treneren.

Den kommende uka er det 
kampfri for romerikingene. 

Rælingen satt kun igjen med 

stUdiepoeNG

Fikk HJemmelekse: Rælingen-trener Michael O'Sullivan håper spillerne bruker erfaringen de fikk fra 19-målstapet mot Glassverket i de 
kommende kampene. I neste kamp venter gullfavoritt Larvik på bortebane.  Foto: maRtiN HolteRHUset

sto Godt: Fjellhammer sto 
godt i forsvar, men det holdt ikke 
mot Sandefjord.

FJellHamaR: (Fjellham-
mer – Sandefjord 26-28). 
Fjellhammers håndallher-
rer kjempet til siste 
slutt,men klarte ikke å 
hindre et nytt tap. 
aleksander HøManberg
aleksander.homanberg@rb.no
45475536

Med fire minutter igjen å spille 
ledet hjemmelaget med et mål 
og spilte i overtall. Allikevel 
klarte Sandefjord å hale i land 
seieren.

– Det er så klart veldig skuf-
fende. Vi skulle veldig gjerne 
hatt med oss to poeng fra den-
ne kampen, sier trener Joachim 
Schartz.

For grønntrøyene hadde vir-
kelig muligheten til å stikke av 
med seieren, men med skudd 
rett på motstanderens keeper 
og i stengene var ikke godt nok.

– Kanskje er det bredden i 
stallen som er for liten, vi blir 
kanskje for slitne og man orker 
ikke å stå opp de siste minutte-
ne. Det skal sies at det er mye 
positivt å ta med seg herfra.

– Vi gjør dumme valg og av-
slutningene er altfor dårlige 
mot slutten, sier Thordur Gud-
mundsson etter kampslutt.

Sammen med keeper Simen 
Johaug var han strålende for 
Fjellhammer.

– Man ser at vi blir bedre sam-
spilte, men å miste seieren her 
på slutten er så bittert. Nå må vi 
se fram mot neste kamp og sat-
se på å ta to poeng der, det blir 
veldig viktig avslutter Gud-
mundsson.

kjempet 
tappert

Behov for refinansiering?
Har du flere smålån eller kredittkortgjeld kan det være lurt å samle dem
i ett lån. Du får en bedre økonomisk oversikt med en faktura og vi ordner
hele refinansieringen for deg. Vi tilbyr lån fra 25 000 til 300 000 kroner.

Søk på www.balanselanet.no eller ring 63 00 18 06.
Oppgi kampanjekode: AD15

Renteeksempel: Et lån på kr 65 000, med en nedbetalingsperiode på 5 år, koster kr 1 540 per måned.
Den nominelle gjennomsnittsrenten er 12,98 % og den effektive renten blir 15,84 %. Da inkluderer lånet et
etableringsgebyr på kr 950 og et administrasjonsgebyr på kr 40 per måned. Totalt beløp å betale tilbake er kr 92 334.
Eksempelet er beregnet 01-04-2015 og forutsetter at renter og gebyrer er uforandret under hele kredittperioden.


