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Få å velge mellom: Trener Michael O'Sullivan må trolig klare seg 
uten flere sentrale spillere mot Larvik.  Foto: maRtin HolteRHuset

FJeRdingBY: Rælingen 
sliter med skader og 
sykdom før sesongens 
tøffeste bortekamp.
Martin HolterHuset
marhol@rb.no
997 78 628

Å møte de 11 siste sesongenes 
seriemestere Larvik på borte-
bane er i utgangspunktet en 
tøff oppgave. For eliteseriede-

butanten fra Romerike er ut-
gangspunktet enda tøffere før 
bortekampen i Vestfold. Flere 
sentrale spillere er nemlig usi-
kre til kampen. Leila Laksiri 
spiller ikke, mens toppscorer 
Andrea Hanssen, Christian 
O'Sullivan, Sara Blankevoort 
og Tonje Aanerød er tvil-
somme. 

Usikker er også Anniken 
Dahl Christensen, men linje-

spilleren blir trolig kampklar.
– Det er veldig ubeleilig med 

den ekstreme sykdom- og ska-
desituasjonen når vi skal møte 
et av verdens beste klubblag., 
men vi gleder oss uansett. Det 
blir viktig å konsentrere oss 
om egne prestasjonsmål, som 
vi får muligheten til i hvert for-
svar og angrep, sier trener Mic-
hael O'Sullivan til klubbens 
hjemmeside.

usikkerhet før mestermøte

eRstatteR: Marte Berget får tillit som spiss i Isabell Herlovsens 
karantenefravær. – Jeg skal bruke fysikken min, sier hun.

tenkeR oFFensivt: Monica Knudsen sender ikke LSK kvinner 
ut for å forsvare seg til 0–0 som også gir avansement. 

god lærdom varer evig
seg rødt kort etter kampslutt i 
det første oppgjøret. Hullet et-
ter spisstjerna har også vært 
trener Monica Knudsens hode-
bry i laguttaket. Etter alt å døm-
me faller hun ned på Marte Ber-
get lengst framme i mannska-
pet, i tillegg går også friskmeld-
te Marit Sandvei inn for Mandy 
van den Berg på venstre back 
sammenliknet med startlaget 
fra kampen på Åråsen.

– Det er vel noe i at når man 
tenker mange alternativer, 
kommer man ofte tilbake til der 
man begynte. Mimmi (Löf-
wenius) gjorde et godt innhopp 
sist, og hun kommer også til å få 

spilletid. Marit er en veldig vik-
tig spiller for oss, sier Knudsen.

satser offensivt
Til tross for at laget uansett 

går til åttendedelsfinale hvis de 
unngår baklengsmål, er hold-
ningen litt annerledes. For hvis 
romerikingene skulle score, 
trenger sveitserne tre mål.

– Det er klart utgangspunktet 
er en del av kampplanen. Vi er 
offensive av legning. Det kom-
mer vi også til å vise her.

Det er også forsvarsduoen 
klare for.

– Vi skal satse på å lage mål, 
så får vi sørge for at balansen er 

der. Men står det 0–0 med et 
kvarter igjen, blir det ikke tatt 
noe risiko her i gården, fastslår 
de.

For den skaden kan da fort 
medføre at mesterligaeventy-
ret er over. Det bør romerikin-
gene være for gode til at skjer i 
Zürich. 
NB: Skammelsrud Lund og 

Moe Wold får også en del prak-
sis på fotballaget. På bortekam-
per og en del treninger har ikke 
laget fysioterapeut på plass. Da 
er det ikke noen tvil om hvem 
som må tråkke til.

åRåsen: (LSK-Tromsø 
1-0). LSK-trener Runar 
Kristinsson likte mye av 
det han så i treningskam-
pen. Etterpå vanket det 
mye skryt fra islendingen.
Morten svesengen
mosv@rb.no
957 29 311

Tromsø ble slått 1–0 på Åråsen 
da de to klubbene testet 
kampformen før Tippeligaen 
sparkes i gang igjen kommen-
de helg.

Malaury Martin scoret det 
avgjørende målet mot Trom-
sø, akkurat som han gjorde da 
de to klubbene møttes i serie-
kamp på Åråsen i august.

Denne gangen avgjorde 
27-åringen på et straffespark 
fem minutter ut i den andre 
omgangen.

Fornøyd med mye
Det var Fred Friday som skaf-
fet det avgjørende straffespar-
ket da han ble lagt i bakken av 
Tromsø-kaptein Simen Wang-
berg.

Etterpå vanket det skryt til 
Friday fra treneren.

– Fred spilte en veldig god 
andre omgang, sier islendin-
gen.

Men det var mer som gledet 
LSKs islandske trener.

– Jeg synes gutta gjennom-
førte en god kamp. Mye bedre 
enn da vi tapte for Fredrikstad 
i forrige pause. Vi opptrådte 
med god struktur, og selv om 
Tromsø presset oss den første 
halvtimen var vi klart best 
den siste timen, sier Kristins-
son.

Han byttet etter hvert hele 
ni spillere, og LSK-treneren 
var godt fornøyd med dem 
som kom inn.

– De unge spillerne som 
kom inn, spilte meget godt. 
Det var moro å se hvordan de 
torde å bruke ballen og kon-
trollerte inn seieren mot slut-
ten, sier Kristinsson.

– liker å bytte ut
Frode Kippe var tilbake på ba-
nen for første gang siden han 
måtte gå ut med skade mot 
Start 19. september.

Han fullførte de første 45 
minuttene selv om det var en 
åpning for at han bare skulle 
spille 30 minutter.

– Jeg liker ikke å gå ut midt i 
en omgang, og så lenge det 
gikk greit så fullførte jeg de 
førsteomgangen, sier Kippe.

Han regner med å være klar 
til hjemmemøtet med Hauge-
sund førstkommende søndag.

– Går det greit på treningene 
fram mot søndag, så er jeg 
klar, sier LSK-kapteinen.

lundemo fikk sprøyte
Det blir ikke Marius Lunde-
mo. Midtbanespilleren som 
den siste tida har slitt med 
ryggen, tok tirsdag en korti-
sonsprøyte i håp om at han 
skal bli bedre.

– Jeg trente mandag, men 
det gikk ikke så bra som jeg 
hadde håpet. Forhåpentlig vil 
det bli bedre etter at jeg tok 
denne sprøyta, men det betyr 
at jeg må ta det med ro noen 
dager. Jeg er derfor ikke er ak-
tuell til kampen mot Hauge-
sund, sier Marius Lundemo.
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skrøt av Fridays 
avgjørende rolle

avgJØRende: Fred Friday (til høyre) vant de fleste duellene 
med Tromsø-stopper Simen Wangberg.  Foto: tom gustavsen


