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FINNMARK DAGBLAD

Strand satser på opprykk med Sandefjord
Lars Iver Strand fra Lakselv satser
på opprykk til eliteserien med
Sandefjord. Da Finnmark Dagblad snakket med Strand i går,
satt han i bilen fra Oslo til Sandefjord. – Jeg bor fremdeles i Oslo,
og det blir mange kilometer i bil
til Sandefjord på trening og kamper, sier Strand.

Sandefjord hadde store ambisjoner i fjor, men klarte ikke å innfri målene. Nå har klubben fått
Lars Bohinen som trener.
– Vi er veldig fornøyd med ham
som trener. Bohinen vil vi skal
spille 3-5-2-formasjon. Jeg har
spilt både offensiv indreløper og
sentralt på midtbanen. Jeg liker

best indreløperrollen. Da får jeg
være med å bidra mer i det offensive spillet, sier Strand.
Han har fått trent godt hele vinter, men fikk dessverre en skade i
kneet som satt han ut i tre uker.
– Vi får se om jeg skal starte i
helga. De siste treningene avgjør,
sier Strand.

BANDYBYGDA: Fra venstre: Andrea Larsen, Hedda Leonhardsen, Elise Mathisen, Charlotte Pedersen, Monica Kristiansen, Emil
Giæver og Trygve Giæver.
Foto: Egon Leonhardsen

MÅSØY

Disse sju skal i helga
representere Havøysund i internasjonale
kamper i Barents
Wintergames
i Tromsø.
TROND IVAR LUNGA
til@fd.no

Det gror godt i innebandymiljøet i
Havøysund. Så godt at det er større
interesse for ball og kølle enn fotball og håndball.
– Vi kalles bare for bandybygda,
sier trener Egon Leonhardsen.

Gleder seg
Charlotte Pedersen og Emil Giæver er to av spillerne fra Havøysund
som skal spille med flagget på brystet i kamper mot Finland og Sverige.
– Jeg håper vi vinner, men det
kommer til å bli tungt. Vi vet at
Sverige er gode i innebandy, så det
blir tøffe kamper, sier Charlotte Pe-

SKAL KJEMPE
FOR NORGE
dersen. Dessverre måtte det finske
laget melde avbud. Derfor blir det
bare kamper mot svenskene for de
fem spillerne fra Havøysund som
utgjør halvparten av det norske laget. Målvakt Emil Giævær tror helgas kamper blir en artig opplevelse.
– Det blir nok et høyere nivå enn
det vi er vant til på treningene. Målet er å vinne kamper i Tromsø, sier
Emil Giæver.

Spilt sammen i flere år
Egon Leonhardsen sier at 14-15åringene har spilt sammen i flere
år. De begynte med innebandy i niårsalderen.
– De har etter hvert blitt veldig
godt samspilt. De spiller 20–25
kamper i året. Vi i Havøysund IL
har en stor aldersbestemt gruppe.
Klubben gjør en god jobb når det
gjelder rekruttering. Vi er større

enn både håndball og fotball. Og
det er jo ikke helt vanlig, sier Egon
Leonhardsen.

Fem fra Alta
Også Alta Innebandyklubb har
spillere som vil få oppleve å spille
med norsk landslagsdrakt. Espen
Kristoffersen, Dmitry Vasilenko,
Sander Østlyngen er tatt ut på guttelaget, mens målvakt Nina Ceci-

lie Holmstedt spiller for jentelaget.
I morgen klokken 09.00 skal jentene i aksjon mot Sverige, mens
guttelaget spiller sin første kamp
mot Finland 10.15.
– Det er en motivert gjeng som
gleder seg, sier Leonhardsen.

