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Rælingen: Svein 
Strømberg medgir at 
han er muntlig enig 
med en utenlandsk 
spiller som skal for-
sterke Rælingens 
håndballkvinner. Men 
hvem det er holder 
han for seg selv.
Per Morten Sødal
peso@rb.no
975 29 838

Sportssjefen for det nyopp-
rykkede eliteserielaget fortel-

ler at man har sjekket opp 
rundt 50 spillere etter oppryk-
ket ble klart i sommer. Rundt 
halvparten av dem har vært 
gått grundig igjennom og 
drøyt fem av dem igjen har 
endt med virkelig seriøse 
samtaler.

Nå sitter han igjen med et 
akseptert kontraktsforslag. 
Det kommer etter samtaler 
med en utenlandsk spiller 
som skal være aktuell for å få 
spille VM i Danmark.

– Verken vi eller spilleren 
ønsker å gå ut med navnet nå. 
Derfor kan jeg beklageligvis 
ikke si noe mer rundt henne. 

Men jeg kan bekrefte at vi er 
muntlig enige, sier han.

sjekket også danske
Mesterskapet i Danmark star-
ter i begynnelsen av desem-
ber. Troppene kommer til å bli 
plukket ut i løpet av novem-
ber, men denne spilleren er 
nok i alle fall veldig aktuell i 
såkalte bruttotroppen til sitt 
lag, det vil si på en liste over 
28 spillere som skal kuttes 
ned til 16 når det endelige 
mannskapet tas ut.

–Dette er en jente vi føler 
oss sikre på at vil forsterke oss 
i flere faser av spillet, både 

framover og bakover i banen.
At det dreier seg om en bak-

spiller er også hevet over tvil. 
Strømberg har tidligere med-
gitt at de var i dialog med den 
spanske playmakerstjernen 
Macarena Aguilar. Nylig hav-
net også den danske 
landslagsspilleren Lotte Gri-
gel i konflikt med sin klubb Es-
bjerg.

– Det er ikke til å legge skjul 
på at vi sjekket opp rundt hen-
ne også, men det viste seg tid-
lig at det ikke var en løsning 
som lot seg gjøre.

Andrevalget på det danske 
landslaget signerte nylig for 

russiske Rostov-Don.

– Bratt kurve
Strømberg føler likevel klub-
ben har lært veldig mye av 
prosessene de har vært gjen-
nom.

– Læringskurven har vært 
bratt. Vi har hoppet i det for å 
finne ut hvordan ting egentlig 
fungerer. Det har vært 90 pro-
sent positivt. Samtidig har vi 
fått agenthenvendelser om en 
rekke spillere, mange av dem 
har vi ikke brukt noe tid på i 
det hele tatt. Slik fungerer det-
te systemet, sier han etter tro-
lig å ha fast fisk på kroken.

Mangler bare underskriften:

Har klar ny utlending
HemmeligHetsfull: Svein Strømberg sier Rælingen er muntlig enige med en utenlandsk spiller, men sportssjefen er foreløpig tyst rundt hvem det er.  foto: lisBetH andResen

VedtaR tRolig: LSK kvinner virker å godta at de må unnvære 
Isabell Herlovsen i én mesterligakamp til.  foto: ntB scanpix

ÅRÅsen: LSK kvinner 
mener Herlovsen-straffen 
er fair nok.
Per Morten Sødal
peso@rb.no
975 29 838

Stjernespissen fikk sent i forrige 
uke dommen etter utvisningen 
mot Zürich i den første 1/16-dels-
finalen i mesterligaen på Årå-
sen.

Den gjør at hun må stå over 
det første møtet med 1. FFC 
Frankfurt i åttendedelsfinalen, 
så sant ikke romerikingene be-

slutter å anke saken.
– Vi har ikke helt bestemt oss, 

men mye tyder på at vi ikke 
kommer til å gjøre det. Skal vi i 
det hele tatt få en anke behand-
let, må vi komme med noe som 
gir saken ny informasjon. I og 
med at vi mener vår forklaring til 
utvisningsrapporten var såpass 
grundig, blant annet med video-
bilder, kan jeg ikke helt se at vi 
har noe slikt å slå i bordet med, 
sier sportssjef Simon Mesfin.

Ofte får man tre kampers ka-
rantene for «voldelig oppførsel» 
som Herlovsens utvisning ble 

karakterisert som, etter hun kas-
tet en ball i brystet på en mot-
stander. Samtidig ble hun pro-
vosert i forkant, men i skjerpen-
de retning ble hun også stående 
og protestere lenge etter at kor-
tet ble gitt.

– Straffen var vel som ventet. 
Vi er glade for at hun ikke fikk tre 
kampers karantene.

Herlovsens uttalte til RB i for-
rige uke at hun fryktet det ver-
ste, det vil si at hun måtte stå 
over begge Frankfurt-kampene. 
Nå er hun klar til bortemøtet 18. 
november.

kommer trolig ikke til å anke


