Solør var best igjen
Solør Futsal har vunnet alle oppgjørene i
seriesammenheng mot
Kongsvinger. Under
gårsdagens lokalderby
slo den rutinerte
gjengen til igjen.
n ÅSNES/
KONGSVINGER
PÅL-ERIK BERNTSEN
peb@glomdalen.no

Solørs trener Hakija Hrnic strålte
over tre nye poeng og en ny seier
over naborivalene Kongsvinger.
Likevel hadde treneren sitt å sette
fingeren på etter kampen.
– Det vil seg liksom ikke foran
mål og det bekymrer meg. Vi har
hatt fokus på avslutninger de to
siste treningene, men det ser ikke
ut til å ha hjulpet, forklarer han.
Treneren mener at laget fortjente seieren, men at det ble
unødvendig spennende i Veitvedthallen.
«Bestefar best»
– Det er en spiller som viser seg
fram mer enn de andre, men først
og fremst synes jeg at det er laget som viser seg fram. Vi burde
ha avgjort kampen på et tidligere
tidspunkt og det er synd at det
står 1–1 til pause. I første omgang
hadde vel ikke Kongsvinger mer
en ett skudd på mål, fortsetter Hrnic.
Som trenere flest er han forsiktig med å trekke fram enkeltspillere, men i går synes han at det var
moro å se Bjørn Viljugrein.
– Bjørn har det med å være
god mot Kongsvinger. I dag var
det spesielt moro siden det ble
ropt «bestefar,» fra tribunen. Det
er fint å se at «bestefar» også kan
trille ball, gliser han.
Presterte 70 prosent.
Kongsvingers Jermund Udnæseth
var naturligvis ikke like fornøyd
etter å ha tapt lokaloppgjøret.

GRATULERER: Jermund Udnæseth (til venstre) kunne ikke gjøre annet enn å gratulere Solør trener Hakija Hrnic med seieren etter gårsdagens loBILDER: PÅL-ERIK BERNTSEN
kalderby.
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Det er fint å se at «bestefar» også
kan trille ball.
SOLØR TRENER HAKIJA HRNIC

– Jeg synes ikke vi er så ille i
dag, men som vanlig slipper vi
inn enkle baklengsmål. Solør er
ikke så gode i dag, men det er en
mann som gjør det meste. Vi er
dessverre ikke på nett, forteller
kapteinen.
Udnæseth er fornøyd med at
laget hans kommer tilbake etter at
de hadde bare ett skudd på mål i
første omgang.
– Vi kommer tilbake og viser
god moral. Dessverre er Bjørn Vil-

jugrein god i dag, og Solør hadde
ikke vunnet uten han, fortsetter
Udnæseth.
Selv om han mener at laget
bare presterte opp mot 70 prosent
av sitt potensial, gir Jermund sine
medspillere godkjent.
– Laget gjør en grei kamp, men
vi mangler samme rutine som
dem. Det er jo surt å tape for Solør, men vi får heller leve med å ha
tapt for dem om vi slår alle andre,
avslutter Jermund Udnæseth.

Eliteserien

Solør - Kongsvinger 7–5 (1–1)
Veitvedt Idrettshall, ca 30 tilskuere
Mål Solør: Håvard Hegre (2), Willson
Urrusturazu, Christer Øverland, Bjørn
Viljugrein (2), Marius Folgerø
Mål Kongsvinger: Chris Lundhaug, Jon
Holt, Jermund Udnæseth (3)
Gule Kort: Flamur Loku, Kongsvinger,
Bjørn Viljugrein, Solør
Rødt Kort: Flamur Loku (2 gule)
Dommer: Omar Rafiq, Theisen
Horten

–KFUM Oslo
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BEST: Rutinerte Bjørn Viljugrein
var som alltid god mot Kongsvinger og scoret to.

