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To seniorkamper hjemme
HÅNDBALL: SIL-damene inviterer fredag til sesongens andre seriekamp, og motstander
er Skogn. Første kamp endte med hjemmeseier mot Sømna. Herrene, som har to hjemmeseire og to bortetap så langt, tar i mot Rørvik søndag.

På sesongfinale
FOTBALL: Samarbeidslaget SIL/Dønna jenter 16 ble
suverene seriemestere på Helgeland,
men fikk ikke spille
kretsfinale.
fra leserne
Det skyldes at fotballkretsen
ikke tillater at samarbeidslag
spiller kretsfinale. For å markere slutten på en strålende sesong arrangerte de tre trenerne en tur til Bodø slik at jentene skulle få se Nord-Norges
beste fotballjenter i toppserien,
kampen mellom Grand Bodø
og Vålerenga.

Kjempesuksess
Avreise etter skoletid fredag og
gjengen ble innkvartert på
Clarion fredag kveld. Lørdag
var det toppseriekamp i Nordlandshallen. Trenerne hadde
informert ledelsen i Grand om SAMARBEIDSLAGET: SIL/Dønna jenter 16 gikk sammen for å få fotballag.
at laget kom for å se kampen,
Grand imponerte med å ta jentene inn på eget rom der de
fikk fruktfat og wienerbrød.

håndballspirer

Trenerbesøk
Høydepunktet var at trener for
Grand, Trond Schjølberg,
stakk innom for en liten prat
før kampen.
Etter en spennende prat om
planen for å få et best resultat
mot Vålerenga tok Trond seg
tid til å prate om mulighetene i
Grand og han viste til da han
var Grandtrener sist på 90-tallet da han hadde tre jenter fra
Dønna i stallen.
Lagbygging
Etter kampen ble det god tid
til shopping og jentene fortsatte en flott dag med quiz og
Kahoot på hotellet før dagen
ble avsluttet med en tur i bowlinghallen.
– Vi tre i teamet rundt laget
har hele sesongen hatt fokus på
det sosiale og lagbygging, forteller oppmann Per Ståle Eide.
Under quizen fikk han gave
fra jentene, en genser med påtrykket «Verdens beste lagsjef». På søndag ble det tid til
kamp i Obosligaen, Bodø/Glimt møtte Åsane på Aspmyra, før jentene vendte tilbake
til Helgeland.

.

■ Helgelands Blad presenterer annenhver onsdag en eller flere unge
håndballspillere fra SIL.

Susanne Knutsen
13 år, spiller for J14 2 og 3
1. Hvor lenge har du
spilt håndball?
– Jeg har spilt i 4 år.
2. Hvorfor begynte du å
spille håndball?
– Fordi bestefar alltid har
snakket mye om håndball. Og
fordi søsteren min spiller
håndball.
3. Hva er det som gjør
håndball artig?
– Det er gøy å spille på lag.
Vi har en god lagånd. Kamper og cup er også artig. Vi
blir kjent med mange folk når
vi reiser på turer.
4. Hvor på banen spiller
du, og hvorfor liker du å
spille der?
– Jeg er midtback. Liker å
ha kontrollen på hva som skal
skje.
5. Har du andre hobbyer
enn håndball?

– Jeg spiller gitar og er
med venner.
6. Har du et mål med
håndballen?
– Har lyst til å bli like god
som søsteren min, Johanne
og bestefar Svein Tønder.
Bestefar har vist meg mange
bilder og fortalt mye om når
han spilte.
7. Har du et håndballforbilde?
– Sander Sagosen, men
også Johanne.
8. Har du en fremtidsdrøm?
Drømmer om å få spille på
et de store lagene i Norge.

HÅNDBALL: Susanne
Knutsen (13) spiller for SIL
håndball J14.
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