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ÅPNINGSFEST
VI FEIRER ÅPNINGEN AV 3 NYE BUTIKKER

I SKI, ÅLESUND OG PÅ HAMAR

PÅ ALLE VARER*

25 %
RABATT

*Tilbudet gje
lder ikke LE

GO varer, spillk
onsoller, ne

ttbrett og
gavekort.

NORGES BILLIGSTE LEKETØYSFORHANDLER

Kjempestor nettbutikk
Mer enn 10 000 varer på toysrus.no

Gratis frakt
Handle online og hent det bestilte i butikkenClick

COLLECT

Nyhetsbrev
Abonner på nyhetsbrevet vårt på toysrus.no

TOYS"R"US
Jernbanesvingen 6
1400 Ski

TOYS"R"US i Amfi Moa
Langelandsveien 25
6010 Ålesund

TOYS"R"US på CC Stadion
Vangsvegen 62
2317 Hamar
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laRVik: (Larvik–Ræ-
lingen 41-13). Hallen 
har 4.000 sitteplas-
ser. Laget rader opp 
med landslagsspillere 
med EM-, VM- OL-gull.
Per Kristian torviK
peto@rb.no
916 22 342

Større og tøffere blir det ikke. 
Det får være Rælingens trøst, 
som opplevde å bli slått så det 
holdt av landets beste håndbal-
lag. De er jo ikke alene om å 
tape mot Larvik. Sist det skjed-
de virker som det var i steinal-
deren.

Enten du heter Gro Hammer-
seng Edin og er superveteran 
eller Nora Mørk og dagens store 
stjerne, har alle på Larvik det til 
felles. De sparer ingen.

– Det er europaklasse Larvik 
viser med tempo og presisjon 
som ingen andre norske lag, 
mente Rælingens trener Micha-
el O’Sullivan.

Når Karoline Dyhre Breivang 
jubler etter å ha scoret lagets 
mål nummer 34, og Nora Mørk 
kaster seg etter ballen og glir 
bortover banen for å hindre 
Rælingen å ta ballen da laget 
har scoret 37, forteller det alt 

om en gjeng som vil vinne mest 
mulig.

– Gode skudd
– For vår del handler de tom å 
ta med oss det positive. Etter 
pause scoret vi på flere gode 
angrep. Silje Arnesen gjorde 
fire mål på gode, utakbare 
skudd. Vi sto bedre opp mot 
dem. Kan vi a med oss det bete 
av det vi viste her mot flere av 
de andre lagene, kommer vi til 
å få poeng.

Andrea Hansen fikk igjen 
premien som Rælingens beste. 
Og Silje Arnesen tar definitivt 
med seg en positiv opplevelse.

– Fire scoringer mot Larvik, 
det er klart det er gøy. 2. om-

gang synes jeg var ganske posi-
tiv for oss, sa hun.

Og det er riktig. 20–3 før pau-
se og 21–10 den enste halve ti-
men lar seg høre når Larvik står 
på den andre halvdelen av ba-
nen.

Assistenttrener Jeanette Nil-
sen mener det er mye å lære av 
motstanderen.

treningskultur
– Larvik går til alle kamper og 
treninger med samme hold-
ning. De er alltid på jakt eter å 
bli bedre. Derfor er de ett av Eu-
ropas beste lag. Kan vi ta med 
oss noe av den kulturen har vi 
kommet et stykke på vei, me-
ner hun.

Resepten for Rælingen er å 

glemme resultatet og ta med 
seg de positive opplevelsene i 
en sesong alle visste ville bli 
tøff.

– Vi har hatt tro på at vi skal ta 
en del poeng. Så langt har vi 
prestert i overkant. Men det 
kommer mer, sier Michael 
O'Sullivan.

tøffere blir det ikke

tØFt: Gro Hammerseng Edin (t.v.) og lagvenninnene sparte ikke Sara Blankvoort når hun prøvde seg på 
gjennombrudd.  BeGGe Foto: sVein stRØmBeRG

sCoRet FiRe: Silje Arnesen 
var treffsikker.


