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Hver onsdag og lørdag!Hver onsdag og lørdag!
Kaptein Erik gleder seg til startKaptein Erik gleder seg til startTrener Cato tror det blir braTrener Cato tror det blir bra Besøk oss på www.grandlopper.no

- Vil kjempe
helt i toppen 

Mange spennende kjøp 
på Grands loppemarked 

Grands herrer klare for seriestart i 4 .divisjon 

Onsdag 27.april starter Grands herrer på årets sesong i 4.divisjon. 
Trener Cato Moan og spillerne ser positivt frem mot sesongen.
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IK Grands hovedsponsorer 

Cato Moan har treneransvaret 
for laget også denne sesongen, 
og som tidligere år har han 
med seg Bjørn Erling Eide som 
lagets alt-mulig-mann i tillegg 
til Kåre Nordland som hjelpe-
trener.

  - Skulle ønsket at det var fl ere 
av oss rundt laget, men vi har 
det vi har. Både Bjørn og Kåre 
gjør en solid jobb med spillerne 
og slik sett er jeg godt fornøyd. 
Vi har en fl ott gjeng med 
spillere. De er treningsvillige og 
dermed har det vært stabilt med 
folk på treningene. Det er veldig 
viktig, sier trener Cato Moan.

God prestasjoner
Trener Cato Moen er godt 
fornøyd med prestasjonene før 
sesongen starter. Laget har spilt 
treningskamper mot Glimt 2, 
Fauske/Sprint, Kråkegull og  
Mosjøen. Resultatmessig er tre-
neren rimelig greit fornøyd selv 
om det ble en smell mot slutten 
av treningskampene. 

  - I cupen møtte vi Innstranda i 
kvalikken og etter en jevnspilt 
førsteomgang raknet det litt for 
oss i andre omgang. Vi burde 
ledet til pause, men de grønne 
fra 3.divisjon var bedre enn oss 
i andre omgang, men avstanden 
er ikke avskrekkende stor, sier 
Cato Moan.

Mange nye gutter
Han er også fornøyd med at 
mange unge nye gutter har tatt 
steget for å kunne kjempe seg til 
en plass på herrelaget. 

  - Grands herrelag i årets 4.di-
visjon blir et ungt lag. Vi har 
spillere fra 2005 og fl ere fra 
2004, og fl ere av disse kan spille 
seg inn i 11eren, sier treneren.

Trenger keeper
Laget har keeper i Grands da-
glige leder Erlend Asbøl, men 

han er en meget travel mann. 
Derfor er det ikke alltid at Er-
lend kan være med hverken på 
kampene eller være stabilt med 
på treningene.

  - Min hjelpetrener Kåre Nor-
dland har stått i mål ved anled-
ninger denne våren, men det er 
ingen løsning på sikt. I tillegg 
har vi Magnus Johan Nilsen 
som har vært keeper i en år-
rekke. Men heller ikke han vil 
være aktuell på alle treninger og 
kamper. Derfor skulle vi gjerne 
hatt en keeper som kan bidra i 
hverdagen for laget, sier Cato 
Moan.

Ellers god dekning
Resten av plassene på laget er 
det god konkurranse om. En god 
blanding av erfaring og ungt 
pågangsmot dekker alle plass-
ene på laget.

  - Jeg tenker vi har 22 spillere i 
stallen. Naturlig at noen slutter 
og at nye kommer inn, og foran 
denne sesongen har vi veldig 
mange nye unge gutter med oss. 
Det lover godt for fremtiden i 
Grand, sier han.

En jevn serie
Treneren tror det blir en ganske 
jevn 4.divisjon, men forventer at 
Grand skal være blant de øver-
ste tre. 

  - De samme lagene som i fjor 
blir i toppen også denne seson-
gen. Jeg regner med Fauske/
Sprint, Mosjøen og oss. Det 
er i hvert fall det vi har som et 
mål foran denne sesongen. Ett 
av disse lagene skal etter serien 
spille kvalifi seringen til å rykke 
opp til 3.divisjon. Jeg har sett 
noen av lagene, men ikke alle. 
I alle fall blir det viktig med 
en god start, sier trener Cato 
Moen før serien starter siste uke 
i april.

Grands herrelag vil
kjempe helt i toppen

Tøff kamp: Grands herrer spilte tidligere i vår kvalifi sering til NM mot Inntsranda. Til slutt ble 
3.divisjonslaget i grønt for sterkt, men Ulrik Nordland og de andre Grandherrene bet godt fra 
seg i første omgang i kampen. De holdt favorittene til uavgjort til pause.

Årets sesong i 4.divisjon for herrer er i 
gang. Grands herrelag har også i år en 
ambisjon om å være blant de tre beste 
lagene i divisjonen.

Ons 27.4 kl19:30 Grand – Fauske/Sprint
Man 2.5 kl 19:30 Bodø/ Glimt 3 – Grand
Søn 8.5 kl 15:00 Grand – Rana 2
Lør 14.5 kl 16:00 Mosjøen – Grand
Lør 21.5 kl 16:00 Grand – Sandnessjøen
Lør 28.5 kl 15:00 Mo – Grand
Ons 8.6 kl 20:00 Grand – Junkeren 2
Lør 18.6 kl 15:00 Grand – Meløy
Lør 25.6 kl 15:00 Bossmo & Y� eren – Grand

Ons 17.8 kl 19:00 Fauske/Sprint – Grand
Man 22.8 kl 19:00 Grand – Bodø/Glimt 3
Søn 28.8 kl 15:00 Rana 2 – Grand
Lør 3.9 kl 16:00 Grand – Mosjøen
Lør 10.9 kl 16:00 Sandnessjøen – Grand
Lør 17.9 kl 15:00 Grand – Mo
Ons 28.9 kl 19:00 Junkeren 2 – Grand
Lør 1.10 kl 15:00 Meløy – Grand
Lør 8.10 kl 15:00 Grand - Bossmo& Y� eren

Kampene i årets 4.divisjon
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Adan Mohamed David Fagertun Dominik Zdeb Erik Pedersen Eide

Jakob Nordland

Erlend Stenmark

Karl Henry Mikaelsen Jonas  Evensen Kevin Bam Wiik Magnus Johan Nilsen

Hans Olav Bråtå

Francis Loic

Eskil Korsvik

HAR TRO PÅ GUTTA: Trener Cato Moan har tro på Grandgutta i årets 4.divisjon. Han mener at laget er sterkt nok til å kunn 
kjempe om en plass blant de tre beste i årets seriespill.
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Marco Bjørnstrøm Mathias Kvalnes Mats Hansen Sander Stenersen Tobias Alstad

Tobias Rengård

Ulrik NordlandGleder seg ekstremt: Årets kaptein for Grands herrer i 4.divisjon er Erik Pedersen Eide. Han gleder seg eksremt til at seson-
gen sparkes i gang for sommeren.

Visekaptein: Mats Hansen er visekaptein til Erik Pedersen 
Eide. Begge gleder seg til at seriefotballen sparkes i gang.

Grand har 
et ungt lag

Erik Pedersen Eide og Mats 
Hansen er kapteinene til Grand-
herrene foran denne sesongen. 
Begge gleder seg veldig til at 
fotballen skal sparkes i gang 
igjen. 
- I år stiller vi med en veldig 
ung tropp. Mange juniorspillere 

har tatt steg inn  A-stallen, men 
de har tydelig bevist at de er 
klare for seniornivået, sier vise-
kaptein Mats Hansen.

Vil bli topp tre
Som i fjor har laget en målset-
ting om blir blant de tre beste i 
serien. En målsetting som både 
ledelsen og spillerne deler.
- Laget har som mål foran 
denne sesongen å klare en topp 
tre plassering. Vi har hatt gode 
treninger i vinter, med godt 
oppmøte, noe de fl este trening-

skampene våre har vist. Selv om 
det i noen kamper ikke gikk som 
vi håpet, sier Hansen. 

Fauske/Sprint
Årets første seriekamp spilles 
mot Fauske/Sprint i Nordland-
shallen onsdag 27.april kl 1930. 
Lagene har møtte hverandre før 
i år og det ventes en jevn kamp.
- Vi gleder oss veldig til å 
komme i gang med sesongen, og 
det blir viktig med en god start, 
sier Mats Hansen

Store utkiftninger 
gjør at Grand 
stiller med et ungt 
lag i 4.divisjon 
denne sommeren.
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