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FJeRdiNGBY: Rælin-
gen mener de har en 
reel mulighet til å 
doble poengfangsten 
i de tre neste kampe-
ne. 
Martin HolterHuset
marhol@rb.no
997 78 628

Etter å ha vunnet tre av de fire 
første eliteseriekampene, har 
de to siste møtene med Glass-
verket (14–33) og Larvik (13–41) 
endt med oppskriftsmessige 
tap. 

Nå venter Halden (b), Oppsal 
(h) og Skrim Kongsberg (b) i de 
tre neste kampene før den 40 
dager lange VM-pausen. 

– Vi har satt oss selv i en posi-
sjon hvor vi føler at vi kan slå de 
tre lagene, sier Rælingen-trener 
Michael O’Sullivan.

spår tøffere tider
Det er nesten så han må klype 
seg i armen. For da klubben 
takket ja til eliteserieplassen for 
tre måneder siden, var det 
svært få som trodde at nykom-
meren skulle være i posisjonen 
de nå innehar.

– Hvis noen hadde sagt til 
meg at vi skulle ha seks poeng 
etter like mange kamper og hatt 
muligheten til å ta seks poeng 
til før jul, ville jeg nok lurt på 
om vedkommende var ved sine 
full fem, sier O’Sullivan.

Både treneren eller sportssjef 
Svein Strømberg er klare på at 
de må kjempe om det skal få 
flere enn poeng til jul enn de 
seks de allerede har innkassert.

– Statistisk sett tar nyoppryk-
kede lag poeng i starten av se-
songen og får det tøffere etter 
hvert. Sånn sett hadde det var 
fint med noen poeng til før jul, 
men det er ingen krise for oss 
om vi skulle tape de tre kampe-
ne heller, sier Strømberg.

Godt kjent
Halden er motstander Rælin-
gen kjenner godt. Lagene har 
møtt hverandre fire ganger si-
den april.

– Vi har analysert dem godt 
og de vet garantert om være 
styrker og svakheter. Slik jeg 
ser det vil det laget som får flest 
av sine nøkkelspillere til å fun-
gere vinne kampen, sier 
O'Sullivan.

I forrige seriekamp mot Lar-
vik manglet Rælingen flere sen-

trale spillere. Søndag må rome-
rikingene igjen unnvære lang-
tidsskadde Leila Laksiri.

Foruten kapteinen er Christi-
na O'Sullivan usikker før Hal-
den-kampen. Hun har slitt med 
et vondt kne den siste tiden.

Fakta
toppscorerlista, Rælingen:
Andrea Hanssen  42
Anniken Dahl Christensen  18
Christina O'Sullivan  15
Sara Blankevoort  12
Silje Arnesen  9

drømmer om jul 
med dusinet fullt

iNGeN kasteBall: Anniken Dahl Christensen og resten av Rælingen har fått en god sesongstart. Linjespilleren er én av spillerne som har 
scoret flest ganger for romerikingene så langt denne sesongen.  Foto: tom GustavseN

i eN God posisJoN: Trener Michael O'Sullivan og hans spillere 
har gjort en god sesongstart.  Foto: maRtiN HolteRHuset

GiRoNa, spaNia: Lande-
veissyklisten Vegard Breen 
står fortsatt uten lag foran 
kommende sesong.

Ifølge nettstedet procycling.
no var Maura-gutten aktuell 
for MTN-Qhubeka, men nå 
virker ikke det aktuelt lenger. 
Edvald Boasson Hagen 
forteller at han la inn et godt 
ord for romerikingen til 
klubbledelsen i laget.

– Jeg har forsøkt å legge inn 
et godt ord, men det hjelper 
ikke om han ikke har gode nok 
resultater å vise til. Jeg 
forsøker å hjelpe til for at 
karrieren hans skal fortsette på 
toppnivå. Det vil være bra for 
meg å ha en nordmann til på 
laget. Jeg synes Vegard er en 
hyggelig fyr, og han er en sterk 
rytter, sier Boasson Hagen til 
procycling.no.

sandberg i 
landslagstropp
lillestRØm: Erik Tobias 
Sandberg er tatt ut på 
G15-landslaget i fotball.

LSK-spilleren er én av 15 
spillere i landslagstrener 
Erland Johnsen sin tropp, som 
også inneholder Colin Rösler. 
Manchester City-spilleren har 
vokst opp på Fjellhamar, og er 
sønn av tidligere LSK-spiller og 
trener Uwe Rösler.

Norge møter Nord-Irland til 
kamper på bortebane 17.- og 
19. november.

stor interesse 
for maraton
JessHeim: 15. november 
arrangeres Jessheim vinterma-
raton i Ullensaker idrettspark.

Ifølge Eidsvoll Ullensaker 
Blad har deltakelsen i løpet 
vært økende siden løpet ble 
flyttet i 2011. I fjor ble det satt 
ny deltakerrekord med 436 
personer til start.

Tidligere denne uka var det 
182 påmeldte, noe som er 
dobbelt så mange som på 
samme tidspunkt som i fjor.

kjemper om 
Nm-tittelen
FetsuNd: Klatreren 
Lisa-Marie Ellingsgård 
Kvandahl deltar i norgesmes-
terskapet i tauklatring lørdag.

Fetsund-jenta, som 
representerer Oslo klatre-
klubb, er én av 14 påmeldte i 
klassen for eldre junior.

I norgesmesterskapet i 
Molde vil det bli delt ut 
kongepokal i seniorklassene 
hvis det er over 15 deltakere.

mot opprykk for 
«ibba» i kina
oslo: Abdurahim «Ibba» 
Laajab har scoret sju mål i sin 
første sesong i kinesisk fotball 
etter overgangen fra Bodø/
Glimt. 

Den tidligere Sørumsand- 
og Strømmen-spissens lag 
rykker etter alt å dømme opp 
til øverste nivå. Det gjenstår 
kun én serierunde for Ibba og 
hans lag Hebei. (NTB)

Ble anbefalt av 
Boasson Hagen


