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Hver onsdag og lørdag!Hver onsdag og lørdag! Trener Cato gleder segTrener Cato gleder segKaptein Cecilie har truaKaptein Cecilie har trua
Besøk oss på www.grandlopper.no

Mange spennende kjøp 
på Grands loppemarked 

Grand kvinner klare for seriestart i 1.divisjon 

Les alt om Grands kvinnelag foran seriestarten i 1.divisjon 
mot Amazon Grimstad på bortebanen søndag 20.mars.

-Vi må stole 
på oss selv

Foto: Terje Strand Foto: Terje Strand
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IK Grands daglige leder, 
Erlend Asbøl, ønsker at 
så mange som mulig skal 
komme og se Grands kvin-
nelag i årets 1.divisjon.

- Vi er kanskje Nord-Norges 
beste kvinnelag i konkur-
ranse med TIL2020 og 
Medkila. I hvert fall er vi det 
beste laget i regionen, sier 
Erlend Asbøl.

Blest rundt kampene
For den daglige lederen er 
det travle dager i forkant av 
seriestart for kvinnene. Han 
ønsker å få til litt blest rundt 
kampene, men i skrivende 
stund er ting ikke helt klart.

- Grand har invitert alle fot-
balljentene i byen mellom 11 
og 15 år til et jenteakademi 
i forbindelse med søndagens 
bortekamp mot Amazon. 
Thomas Aakvik og Ermir 
Strati vil være trenere for de 
forskjellige gruppene. Etter 
treningene vil vi samles for å 
se kampen som Grands kvin-
ner spiller på tv, sier Erlend 
Asbøl.

Spent på sesongen
Han er spent på hvordan se-
songen forløper, men håper 
at Grads kvinnelag greier å 
slå fra seg.

- Sesongen i år blir veldig 
viktig, og selv om vi ikke har 
satt et konkret mål for året  
håper vi å kunne etablere oss 
i 1.divjson. Jeg ser for meg 
et sted midt på tabellen, sier 
daglig leder Erlend Asbøl 
bare dager før sesongen 2022 
er et faktum.

- Må etablere 
oss i 1.divisjon

Er positiv: Erland Asbøl har 
tro på Grands kvinnelag i 
årets 1.divisjon.

IK Grands hovedsponsorer 2022

Tamara Carillo er blitt en del 
av trenerteamet i år. 

- Kan konkurrere
med de fleste

I år har ikke laget noe resul-
tatmål annet enn å hele tiden 
ha tro på oss selv som konkur-
ransedyktige.

- Foran årets sesong i 1.divis-
jon har vi mistet blant andre 
Sofi e Skjelstad Jensen og Anne-
Marthe Birkeland likevel vil jeg 
påstå at laget er sterkere i år enn 
i fjor, sier en optimistisk trener.

Cato Hansen er 
spent foran se-
songstarten på 
søndag 20.mars. 
Han vet ikke 
helt men tror at 
Grand-kvinnene 
i årets 1.divisjon 
skal kunne bite 
godt ifra seg.

Skal være uredd
Han innrømmer at de i trener-
teamet ikke vet altfor mye om 
de andre lagene  i divisjonen. 
De har sett alle, men det er van-
skelig å bedømme hvor gode 
lagene er uten å ha spilt mot 
dem selv.

- Alltid spennende når sesongen 
går fra bare trening til konkur-
ranser.  Da først fi nner vi ut 
hvor vi står. Vi har forberedt oss 
godt. Jeg håper vi greier å stole 
på det vi er gode på, fordi det 
fungerer veldig bra også mot de 
beste lagene. Vi er raske nok, vi 
er sterke nok og vi er godt nok 
trent. Det handler om å glede 
seg og stole på seg selv. I serien 
skal vi i de tre første kampene 
møte TIL2020, Amazon og 
Øvrevoll Hosle og de lagene er 
blant de beste i serien. Dermed 
går det ikke lang tid før vi vet 
hvordan vi ligger an, sier Cato 
Hansen.

18-19 spillere i stallen er ikke 
veldig mye, men Grand har 
mange spennende rekrutter 
som banker kraftig på døren 
til A-stallen. De er fra tid til 
annen inne på hospitering i A-
sammenheng. 

- I dag sliter noen av våre jenter 
med noen småskader, men alle 
sammen i A-stallen er aktuelle 
for å spille. Vi har mistet noen 
fra i fjor. Det betyr at andre må 
ta mer ansvar. Vi stoler hele 
tiden på de som er der, og det 
kommer alltid noen etter, sier 
Cato.

Trenger en keeper til
I dag har Grands kvinnelag bare 
Julie Abrahamsen som keeper i 
treningshverdagen. Nora Gjøen-
Gjøsæter bor og jobber i Bergen 
og kan sto i mål i årets 1.divis-
jon. Grand ønsker imidlertid å 
få tak i en keeper til som kan 
bosette seg i Bodø og bidra på 
treninger.

- Vi har noen gode dialoger nå, 
så vi er litt spent på hvordan det 
går, men Julie starter mot Ama-
zon på søndag.  I midtforsvaret 
har Trine Skjelstad Jensen og 
Martine Kristoff ersen blitt bedre 
og bedre kjent med hverandre. 
Dermed er det mye tryggere 
på hverandre. Det fungerer 
helt fi nt.  Ellers virker Anna 
Johansen å være i god form. 
Andrea Holmstrøm har fortsatt 
massevis av energi, og Elisabet 
Sørgaard har vært kjempesolid i 
hele vinter. Leonora Kristiansen 
er en løpsmaskin og Kristina 
Brudviks basiskompetanse er 
meget solid i tillegg til at hun 
har ett god skudd. Synne Moe 
er veldig pigg i forfl ytningen og 
Julie Pedersen dekker store rom 
på midtbanen.  Jeg synes laget 
harmonerer veldig godt, og det 
er ingen i stallen som gjør seg 
bort. De som ikke helt er inne i 
laget er veldig nære, sier trener 
Cato Hansen.

Trenerteamet: Cato Hansen og keepertrener Bård Abrahamsen speider først fremst etter en keeper til som kan være med å 
bidra i hverdagen for Grand i Nordlandshallen. 
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Andrea Holmstrøm Anna Johansen Cecilie Falch Elisabeth Sørgaard

Malin Mentzoni

Julie Abrahamsen Julie Voktor Pedersen

Gerd Johansen

Ingeborg A. Nordheim

Kristina Brudvik Leonora Kristiansen Synne Moe

Line D. Danielsen

Trenerprat: Cato Hansen har vært hovedtrener for Grands kvinnelag i noen sesonger. Her under en pauseprat i en 
kamp under lagets opphold i Spania rett før sesongstarten i 1.divisjon.                                                      Foto: Terje Strand
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- Vi er bare så vidt hjemme etter 
treningsleir i Spania så er det 
rett på sesongstarten, sier 
kaptein Cecilie Falch.

Bortekamp i første
Søndag 20.mars reiser Grands 
kvinner til Grimstad hvor Ama-
zon tar imot som verter i årets 
første seriekamp.

- Vanligvis har vi startet serien 
i april, men det er ikke mye å 
gjøre ved. Det er bare kjem-
pegøy å komme i gang, sier hun.

Ting setter seg
Nå kommer den første testen på 
om Cato Hansen og kvinnene 
har gjort sine ting rett foran 
sesongen.

- Litt frustrerende har det vært i 
vinter å ikke være helt klar over 
hvordan vi skal spille. Grands 
kvinner kommer ikke til å kjøre 
over lagene i 1.divisjon slik vi 
gjorde i fjorårets 2.divisjon. Blir 
spennende å se hvordan vi ser ut 
som lag i år, sier hun.

Etablerer seg
I Spania fi kk Grand-laget 
matche seg mot kvinnelag på 
samme nivå. Blant annet danske 
Sundby som Grand slo 3-1. El-
lers er det blitt mange kamper 
mot guttelag her hjemme i 
Bodø.

- I gruppa har vi ikke noe resul-
tatmål foran denne sesongen, 
men vi ønsker selvfølgelig å 
bli et stabilt 1.divjsonslag og 
dermed ikke rykke ned igjen. Da 
må hver enkelt spiller og laget ta 
nye steg. Nå må vi fi nne ut hvor 
nivået ligger i divisjonen og 
bruke litt tid på å etablere oss, 
sier kapteinen.

En ganske liten stall
Grunntreningen har gjennom 
vinteren hvert veldig god. 
Dermed er alle spillerne skade-
frie nå rett før seriestart.

- Vi har vel bare 18 spillere i 
stallen, men alle er med. Noen 
viktige profi ler fra i fjor har vi 
mistet, men de som har kom-
met inn har så langt gjort en 
god jobb. Selv har jeg havnet 
på midtbanen foran denne se-
songen, sier kaptein Cecilie 
Falch foran seriestarten i årets 
1.divisjon.

Endelig i gang

Gir alt på banen: Hun er ikke redd for å gå i tacklinger Cecilie Falch. Hun gleder seg sammen med Grands kvinner til 
seriestarten borte mot Amazon.                                                                                                                                               Foto: Terje Strand

Cecilie Falch 
gleder seg til å 
komme i gang 
med sesongen, 
selv om serie-
starten kom litt 
brått på.

1.divisjon kvinner
Søndag 20.3 kl 15:00 
Amazon Grimstad – Grand 
Søndag 27.3 kl 15:00 
Grand – TIL2020
Søndag 03.4 kl 17:00 
Øvrevoll Hosle – Grand
Mand. 18.4  kl 15:00
Grand – KIL/Hemne
Søndag 24.4 kl 15:00 
AaFK Fortuna – Grand
Søndag 1.5   kl 16:00 
Grand – Åsane
Søndag 8.5   kl 14:30 
Grand – Hønefoss BK
Søndag 15.5 kl 15:00 
Klepp – GrandBodø
Lørdag 21.5  kl 13:00
Grand – Medkila
Lørdag 28.5  kl 13:00 
Medkila – Grand
Søndag 5.6   kl 15:30 
Grand – AaFK Fortuna
Lørdag 11.6  kl 14:00 
Åsane – Grand
Søndag 19.6 kl 15:00 
Grand – Klepp
Søndag 31.7 kl 17:00 
Hønefoss BK – Grand
Søndag 7.8   kl 15:00 
Grand – Øvrevoll Hosle
Søndag 14.8 kl 14:00 
KIL/Hemne – Grand
Søndag 21.8 kl 15:00
TIL2020 – Grand
Søndag 28.8 kl 15:00 
Grand – Amazon Grimstad

Martine KristoffersenMia Rendal Sara Berg

Marte Resvoll

Trine Skjelstad Jensen Stine Vigtil
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