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lillestRøm: Mens 
de fleste trodde Leila 
Laksiris (28) knær 
kunne sette en stop-
per for sesongen, er 
fraværsgrunnen langt 
lykkeligere
Per Morten Sødal
peso@rb.no
975 29 838

For kun få dager etter at Laksiri 
som kaptein førte Rælingen til 
seier mot Nordstrand i serieåp-
ningen tidlig i september, fikk 
hun beskjed om at hun er gra-
vid. 

Siden den dagen har lagven-
ninnene måtte klare seg uten 
kapteinen, som de trodde var 
på sidelinjen på grunn av dårli-
ge knær. 

– Det var veldig spesielt å gi 
alt i en håndballkamp for så å få  
høre at jeg er gravid kort tid et-
ter. Jeg ønsket ikke å gå ut med 
det før det var gått 12 uker. Men

Fakta
 ■ Navn: Leila Laksiri.
 ■ Født: 20. juli 1987.
 ■ Bor: Lillestrøm.
 ■ Sivil status: Samboer med 
Simen Hegna Skreppen.

 ■ Yrke: Rekrutteringskonsulent.
 ■ Klubb: Rælingen.
 ■ Tidligere klubber: Njård, 
Nordstrand, Fjellhammer og 
Lørenskog.

graviditeten er den egentlig 
grunnen til at jeg har stått over, 
selv om knærne ikke er bra. Det 
har vært kjipt ikke å kunne si 
det, men jeg er selvfølgelig vel-
dig glad for å være i disse om-
stendighetene, sier 28-åringen.

løke-inspirert
Med termin i mai har derfor 
bakspilleren spilt ferdig for se-
songen. Men samtidig uteluk-
ker hun ikke mer spill på topp-
nivå.

– Kontrakten min med Rælin-
gen går ut, så vi får se hva som 

skjer videre. Knærne mine har 
også sikkert godt av et slikt 
opphold. Det er jo en helt ny si-
tuasjon for meg, men jeg er in-
spirert av Heidi Løke som var 
tilbake raskt etter hun ble mor.

Hun har også tilbudt seg å bi-
dra rundt laget resten av seson-
gen.

– Vi får se hva klubben even-
tuelt ønsker og hvordan det 
passer inn. Jeg ønsker laget alt 
godt og tror de kommer til å 
gjøre det bra.

Har erstatter
Sportssjef Svein Strømberg er 
en av få som har vært klar over 
Laksiris situasjon. Han har også 
en utenlandsk erstatter på 
plass, men klubben ønsker 
foreløpig ikke å gå ut med nav-
net.

– Vi er veldig glade på vegne 
av Leila og hennes samboer. 
Samtidig er jo ikke dette heldig 
sportslig for oss og det har ikke 
akkurat gjort jakten etter for-
sterkninger noe mindre.

Den nye spilleren er høyst 
trolig på banen når romerikin-
gene starter med kamp mot By-
åsen 3. januar etter VM-pausen.

Leila Laksiri er imidlertid 
klart for helt andre kamper 
framover. 

– Jeg motiverer meg med å se 
på noe av det som kommer med 
graviditet som en skikkelig tøff 
motstander på banen. Samtidig 
er dette noe helt nytt. Men ma-
gefølelsen er i alle fall veldig 
god, sier hun.

Rælingen-kapteinen er gravid:

en god magefølelse
på sidelinja: Aldri før har Rælingen-kaptein Leila Laksiri vært gladere for å måtte være lenge borte fra håndballen. 28-åringen er nemlig gravid.  Foto: tom Gustavsen

kompRomissløs: Leila Laksiri har vært en svært viktig spiller 
for Rælingen i flere sesonger. Nå må de klare seg uten henne i 
eliteseriedebuten.  Foto: lisBetH andResen


