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Glassverket-jentene: - Nå skal
det feires!

Av OLA NIEMANN

Artikkelen er over 8 år gammel

Glassverket vant sin siste kamp mot Utleira og satte et verdig punktum på
jubelsesongen. I kveld feires opprykket til eliteserien.

Flere saker

Kommentarer til denne saken

Bak fra venstre Trine Bronsta, Trine Olsen, Anja Lønseth, Veronica Våraker, Mina Gustavsen, Rikke Klausen, Mari Loe, Veronica

Kristiansen, Charlotte Kristiansen. Foran fra venstre Monica Iversen, Charlotte Aasbø, Jeanett Kristiansen, Hilde Skogstad, Alma

Hasanic, Nina Klausen, Glassverket mot Sverresborg (grønn) i 1. divisjon håndball i Glassverket idrettshall. Foto: PER ABRAHAM

GRENNÆS

01. april 2012, kl. 21:27 

DRAMMEN:Glassverket slo Utleira 29-

27 søndag ettermiddag og fikk dermed

en flott inngang til kveldens

opprykksfest.

GIF-jentene var nok utladet etter

gårsdagens utklassing mot Sverresborg

- hvor jentene fra Åskollen sikret

eliteseriespill neste sesong, for det var

ingen stor avslutningskamp i

Glassverket-hallen.

Fulgte hverandre tett
Lagene fulgte hverandre tett, men mot

slutten av kampen fikk Glassverket

noen måls ledelse. To minutter før slutt

satte trener Kenneth Gabrielsen inn

målvakten Alma Hasanic. Den stødige

keeperen tok imidlertid ikke plass

mellom stengene, men skulle jakte mål

som utespiller.

- Det var moro, men jeg er forbanna på Kenneth som ikke setter meg inn

som strekspiller, sier Hasanic på spøk.

SE BILDEGALLERI FRA OPPRYKK-KAMPEN MOT SVERRESBORG

Feiret med kake
På tribunen kunne tilskuerne feire med Glassverket-kake og kaffe. Etter

kampen tok spillerne seg god tid til å takke publikum, og lagets kaptein

Monica Iversen, takket tilskuerne for støtten gjennom årets sesong.

- Dette er helt utrolig. Det er virkelig en følelse jeg ikke kan beskrive. Det jeg

har vært med på i år er helt fantastisk, sier Alma Hasanic om at laget fra

Åskollen skal spille i en av verdens beste håndballigaer for kvinner neste

sesong.

LES FLERE SAKER OM GLASSVERKET

- Nå blir det feiring!
Oppsal vant sin siste kamp søndag. Det betyr at jentene fra Drammen

havnet på 2. plass i årets 1. divisjon med 44 poeng. Det er sju poeng mer

enn laget presterte å få i løpet av fjoråret.

Søndag kveld skal jentene spise og kose seg på Oscars. Alle som ønsker

kan komme å delta på opprykksfesten.

- Etterpå blir det full fest. Nå skal det feires! forteller Hasanic.

Veronica Kristiansen ble toppscorer mot Utleira med sine sju

nettkjenninger.

HER KAN DU SE TABELLEN FOR 1. DIVISJON

Vil du bli oppdatert hver morgen? Få de
viktigste sakene fra DT rett i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Lik Drammens Tidende på Facebook

49 k personer liker dette. Registrer deg for å se hva vennene dine liker.Liker

Les mer om: Drammen Sport Sport

Champagnekorken spratt og boblene sto i været da det ble klart at Glassverket rykker opp. Foto: FOTO: PER ABRAHAM
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Se kommentarer

Gå til forsiden

Nina åpner
frisørsalongen noen
timer for kundenes og
leverandørenes skyld

Høygravide Sunniva
(23) gikk gråtende og
alene til
overtidskontroll på
sykehuset - reagerer
på svarene de fikk i
teltet

Foreldre med
redningsaksjon for
morgendagens SIF-
helter: – Vi er
supertakknemlige

Ønsker naboene
velkommen: – Onde
tunger har sagt at vi
egentlig burde si nei

Koronastengte
utesteder sliter tungt:
– Vi håper
drammenserne
kommer når dette er
over
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