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Sikter seg inn
mot Brønnøysund
Det startet tregt, men
endte til slutt med storseier til Sandnessjøen
mot Kolvereid. Neste
helg blir det langt tøffere motstand.
Av Morten Klaussen
morten.klaussen@helgeland-arbeiderblad.no

Lørdag feide SILs håndballdamer
til slutt over Kolvereid med 3420, og tok en oppskriftsmessig
seier.
Men til helga er det klart for
årets kanskje største kamp i Stamneshallen. Da kommer Brønnøysund på besøk, i det som ser ut til
å bli oppgjøret som avgjør hvem
som tar andreplassen på tabellen.

Revansje
– Vi tapte mot BIL sist, så man
kan godt si at vi vil ha revansje.
Det blir en liten seriefinale for
oss. Vi skal bite fra oss, og er i
stand til å kunne slå dem, sier
SIL-trener Geir Roger Flatøy.
Sandnessjøen ligger på andreplass på tabellen, mens Brønnøysund er tre poeng bak dem. BIL
har derimot to kamper mindre
spilt, så SIL bør vinne til helga for
å komme øverst i lokalduellen.
– Det blir en hard kamp, men vi
skal gjøre vårt beste. Vi satser på
å komme foran Brønnøysund på
tabellen, slår Lene Balseth fast.
Steinkjer topper tabellen, og
mest sannsynlig må de ta maks ett
poeng på sine to siste kamper for
at Sandnessjøen skal ha en mulighet til å klatre helt til topps.
– Og de har bare ett tap så langt
i sesongen, mot oss i fjor, så det er
nok ikke sannsynlig at det skjer,
sier Balseth.

fem minutter til pause.
Men SIL klarte å gire litt opp
mot slutten, og gikk til pause med
en tremålsledelse.
– Vi var lite konsentrert. Ballen
gikk i hytt og gevær. Dette er et
lag vi normalt skal slå komfortabelt. Men de spiller uortodokst i
angrep, og vi står 70 prosent av tiden i forsvar. Vi sliter når vi står
så lenge, sier Geir Roger Flatøy.

Treg start

Sikret storseier

Lørdagens oppgjør mot Kolvereid
ble noen minutter forsinket på
grunn av tekniske problemer med
resultattavla.
Og det virket som om problemene smittet over på SIL-spillerne, for førsteomgangen mot bunnlaget Kolvereid var ikke mye å
skryte av. Bortelaget ledet faktisk
12–11 da det gjensto litt mer enn

Men etter pause ble alt så meget
bedre. SIL dro jevnt og trutt fra,
og vant til slutt 34–20.
– I andre omgang slipper vi inn
bare sju mål, det er bra. Vi klarer
å jobbe mer i lag, og de blir slitne.
Angrepsspillet i kampen er bra,
selv om det blir en del stang ut.
Summa summarum er det middels
minus, sier Flatøy.

STORSCORER: Lene Balseth scoret og scoret mot Kolvereid. Hun ga seg ikke før hun hadde satt ballen 15 ganger i nettet.

(Foto: Morten Klaussen)
En av grunnene til storseieren
var Lene Balseth, som satte inn
hele 15 mål.
– Det gikk greit i angrep for
meg, men ikke i forsvar i første

omgang. Da var vi dårlige i forsvar, men i andre omgang ble det
bedre, litt på grunn av humøret,
og vi en litt annen oppstilling.

SIL–Kolvereid 34–20 (16–13)
4. divisjon avd. 7, Stamneshallen
Mål SIL: Lene Balseth 15, Hanne Sofie
Sørnes 8, Johanne Tysnes 4, Johanne
Nilsen 2, Linda Zahl Pedersen 2, Ida Styve 1, Martine Iversen 1, Hanne Øhlen 1
Toppscorer Kolvereid: Sunniva Pettersen og Camilla Valan 6
Utvisninger: SIL: 4X2 min (inkludert ett
rødt kort). Kolvereid: 3X2 min.
Dommere: Stig Lindgaard og Jan Erik
Lindgaard
SILs lag: Marte Flatøy Jacobsen, Anne
Rigmor Eliassen, Johanne Tysnes, Johanne Nilsen, Ida Styve, Hanne Sofie
Sørnes, Martine Iversen, Hanne Øhlen,
Linda Zahl Pedersen, Inger Lise Fløtten,
Julie Ingebrigtsen, Lene Balseth og Therese Thorsvik.

JUBEL: Utover andre omgang ble det mer og mer jubel på Johanne

Tysnes og resten av SIL-spillerne.

Mosjøen var aldri truet
MHK hadde full kontroll
gjennom hele kampen mot
Kolvereid.
Av Morten Klaussen
morten.klaussen@helgeland-arbeiderblad.no

Det ble tidlig klart at Kolvereid ikke hadde
mye å stille opp med mot Mosjøen.
Hjemmelaget scoret jevnt og trutt, mens
LETT: Toppscorer Runi Sparby og MHK Kolvereid brukte 22 minutter på å score
kjørte over Kolvereid
sine to første mål. Da hadde MHK allerede

scoret åtte ganger, så noe spenning ble det
aldri. 10–3 til pause ble til slutt 25–10 til
Mosjøen.
– Vi har et nivå som tilsier at vi skal slå
Kolvereid, men det er lett å undervurdere
dem. Forsvaret sitter veldig bra. Vi sliter litt
med noen skader, men ungjentene tar ansvar og tar tak, sier MHK-trener Torbjørn
Kristensen.
Dette var MHK sin siste hjemmekamp
for sesongen. Nå venter bortekamper mot
Brønnøysund og Sandnessjøen, før sesongen er over.

– Det er to tøffe kamper igjen. Men vi har
bevist at vi kan ta poeng mot de beste med
uavgjort mot Rana, så vi kan lage problem
for dem bare vi har dagen, sier Kristensen.
MHKs lag: Charlotte Engesli, Tina Krokå 2, Heidi Aalbotsjord 3, Kine Solvang
Sørå 1, Mariell Tverrå Løkås 3, Runi Sparby 8, Lise Hanssen Olderskog, Gun-Sølvi
Johannessen 6, Silje Steinmo 2, Karoline
Kristensen

