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SPORT FOTBALL DRAMMEN NYHETER 
 

 

 

Av Linn Christoffersen 

22. februar 2018, kl. 18:14  

Barndomsvenninnene har spilt fotball sammen siden førsteklasse. Nå blir de 

en del av det første juniorlaget på kvinnesiden i klubben noensinne. 
 

DRAMMEN: Kofferthøyttaleren med musikk på full guffe. Slitne klasserom med soveposer og liggeunderlag. 

Det å bo på hotell under en fotballcup har aldri vært aktuelt. 

– Det er som å dra på jentetur. Man husker like mye det sosiale som det som skjer på banen, sier Embla Pytte 

(16). 

Sammen med Astrid Langen Espevalen (16) tenker hun tilbake på minnene de har hatt sammen.  

Kunstgresset på Gulskogen Arena er dekket av et tynt hvitt lag etter et snøfall tidligere på dagen. Fotballvenninnene 

er ferdig skiftet og klare til trening, og møter avisa en halvtime før treningsstart ute i februarkulden. 
 

 

Denne våren er de for første gang juniorspillere. Laget er det første på kvinnesiden noensinne i klubben som har 

overlevd fram til junioralder. 

Men det startet i det små da Astrid og Embla spilte på blanda lag sammen med guttene i førsteklasse.  

De har gått i samme barnehage, på samme barneskole, ungdomsskole og nå første året på videregående. 

I førsteklasse var det mest lek og moro. 

BILDESERIE | 18 Bilder 



– Men jeg husker at guttene egentlig ikke likte at vi var med. Når vi skulle på banen var det bare sånn «ååh». Vi fikk 

ikke til noe særlig, sier Astrid. 

De fikk etter hvert skrapt sammen jenter fra ulike aldersklasser til et femmerlag. Men de måtte spille med årskullet 

under, og siden de var ett år eldre kunne bare en av dem spille av gangen. Etter hvert ble de seks spillere som var 

født i 2001. Da startet de eget lag. 

– Det er kjernen. Alle som var med i starten på femmeren har blitt med opp til vi spiller ellever, unntatt én, 

som måtte slutte fordi hun har flyttet. 

LES OGSÅ: «Alle» vil ha kvinnelag i toppen, men «ingen» tar ansvar  

 

MED GUTTA: Fra 2008. Embla Pytte (t.v.) og Astrid Espevalen begynte å spille fotball i Drammens Ballklubb som syvåringer. Da 

spilte de som de eneste jentene på guttenes lag. Foto: Privat 

 

Rundt dem smuldrer lagene opp og forsvinner. Kjernen på Øren består, enn så lenge.  

Det er overgangen mellom ungdomsskole og videregående som er kritisk. Jentene forteller at mange mister lysten og 

den daglige kontakten fordi man går på ulike skoler. Samtidig tenker mange at de ikke har tid. De få som vil fortsette 

må gå over på senior kvinnelag, men de er ofte mer seriøse, og da kan lysten fort forsvinne. 

Selv synes 16-åringene det går helt fint å kombinere videregående med fotballtreninger.  

Jentene forteller om en trygg og sosial arena, der alle kjenner hverandre godt. Det er lite drama, og trivsel står høyt.  

De er rundt 15 spillere i troppen, med en kjerne på rundt 10–12 stykker. De har de samme interessene, og mange 

henger også sammen på fritiden. 

Fordi de alltid har vært så få har det aldri vært noe problem med nok spilletid til alle. Laget mangler faktisk keeper, og 

må bytte på å stå i mål som utespillere. 

– Det er ikke sånn at hvis du ikke er best så får du ikke være med. Det er lik behandling for alle og fokus på at 

det skal være gøy, samtidig som vi skal prestere, sier Embla. 

 
 

Treneren er Torkel Knudsen. Han har spillerbakgrunn fra Strømsgodset.  

– Det er vanskelig å holde på dem når de kommer opp i den alderen. 

Selv sørger han for å beholde jentene ved å skape rom for at man kan droppe en trening dersom man har en 

viktig prøve dagen etter. 



– Ingen her skal bli verdensmestere, og det er viktig å holde dem samla, sier han. 

Derfor er det sosiale så viktig. Sommer- og høstavslutninger, klatretur til Vestfold, nissefester, cuper og treningsleir til 

Kypros. 

Mange dugnadstimer i flere år, blant annet vasking av garderobene på Berskaug, måtte til for å realisere 

treningsleiren. Men det var verdt det. Et stort høydepunkt for gjengen. 

– Det var som å være på et eliteserielag med strøkne gressmatter, minnes treneren. 

Med trening både morgen og kveld, samt kamper, var det en seriøs leir som fikk samlet spillerne ytterligere. De delte 

treningsbane med Wales sitt kvinnelandslag, og slo A-laget til Larnaca i en treningskamp. 

– Da spilte vi sykt bra, sier Astrid om de gode minnene som har brent seg fast i hukommelsen. 

LES OGSÅ: Lokalfotballen svikter jentene: – Jeg hadde mange venninner som kunne blitt gode 

 

HØYDEPUNKT: Vinterferien 2017. DBK J16 slår Larnacas A-lag på Kypros mens laget er på treningsleir. Foto: Privat  

 

Laget har gått fra å være DBK Ponytails i 2011 til å bli et juniorlag i årets sesong.  

Reisetiden til kamper har stort sett vært en time eller lenger. Jentene skulle ønske at det var flere lokale lag som 

overlevde. 

Per i dag er de det eneste juniorlaget på kvinnesiden i byen som er meldt opp i kretsen til å spille 

elleverfotball. Glassverket IF har også et J19 lag, som spiller 7'er. 

Ifølge seriekonsulent i Buskerud fotballkrets, Gro Larsen, er det så langt meldt opp fem elleverlag og tre sjuerlag i 

J19-serien totalt i Buskerud. Dermed blir disse slått sammen til én avdeling, der man må bytte på å spille ellever eller 

sjuer etter hvor mange spillere man har på laget. 

Ofte velger klubbene å gå rett fra J16-lag til seniorlag, og det spranget blir for tøft for mange, tror seriekonsulenten.  

– Jeg tror flere kunne holdt på lengre med et juniortilbud, sier Larsen. 

– Det blir færre spillere å ta av og færre lag å spille mot. Det er gøy å spille litt internt mot folk man vet hvem er, sier 

Embla. 

Trener Torkel Knudsen forteller at de merker at lagene i andre fylker er bedre skolert enn Buskerud-lagene. Det er, 

ifølge ham, mange flere lag, og de har større tropp. 

– Jeg tror Buskerud fotballkrets har jobba for dårlig med jenter. Det er ikke noe grunn til at Drammen skal 



være dårligere enn Sandefjord eller Skien, sier Torkel Knudsen. Han ser fordelen med å kunne hatt et 

flaggskip gjennom et eliteserielag på kvinnesiden i byen. 

Klubbutvikler i Buskerud fotballkrets, Morten Mundal, er ikke enig i at Buskerud er noe dårligere enn de andre 

kretsene. Ifølge ham har de et godt samarbeid med de andre fylkene, og de ser at de hevder seg godt på 

kretslagsnivå blant annet med J16. 

– Vi er ikke fornøyd med hvordan det er på J19. Det er en utfordring i alle kretser. Vi ville gjerne hatt flere 15- og 16- 

åringer i J19-serien fremfor at de spiller på seniornivå. Det hadde vært best for bredden, sier han. 

LES OGSÅ: Tilsvar vedrørende utvikling av jentefotballen (meninger) 

 

ENDELIG JENTELAG: I 2011 var de nok jenter til å danne DBK "Ponytails". Bak f.v. Line Fjellheim og Erle Valset, Midten f.v.: Marte 

Kreutzer Jørgensen, Astrid Espevalen og Eva Månsson. Foran Embla Pytte. Foto: Privat 

 

Heldigvis gror det godt i rekkene bak i klubben. Før treninga til juniorjentene klokka sju denne februarkvelden har 

jentene født i 04 og 05 hatt trening på samme gressmatte, med blant annet Astrid som trener. 

 

– Hva tenker du om at du er en rollemodell for de yngre?  
 

– Jeg tror det gjør at de får mer motivasjon til å spille fotball, når de ser at også eldre jenter spiller fotball. Det 

ser jeg på dem, og de sier det til meg hele tiden at de synes det er gøy at jeg spiller, sier 16-åringen. 

De yngre har vært og sett på 16-åringene spille kamp før, men på grunn av arbeidene med ny kunstgressbane og 

flerbrukshall på Øren har laget trent og spilt på andre baner. 

Nå skal de tilbake på splitter nytt kunstgress og hjemmebane, og tror at det kan virke enda mer samlende for 

jentefotballmiljøet i klubben. 

– Jeg husker når jeg var liten og så de eldre jentene på banen. Da følte jeg at de var superstjerner og tenkte at «åh jeg 

vil bli sånn når jeg blir stor», uttrykker Embla. 

LES OGSÅ: «Kom igjen´a Godset. Gi jentene en sjanse» (meninger) 
  



 

Ingen av de to barndomsvenninnene har planer om å satse som fotballproff. Men de har lyst til å spille så lenge som 

mulig. 

– Så lenge det er lag så spiller jeg fotball, sier Astrid bestemt. 

 

Men hva hvis byen hadde hatt et skikkelig eliteserielag? 

– Det hadde gjort mye. Da hadde det blitt lettere for oss å tenke at det går an å satse. Noe å strekke seg etter 

og vite at når man blir eldre så er det et lag der, sier Astrid. 

– Framtiden vår er usikker nå. Det er det her eller ingenting, sier Embla. 

Hver sesong må de telle opp og se om de har nok spillere til et lag. Hver sesong tenker jentene at det kanskje er slutt. 

– Jeg prøver å ikke tenke på det, sier Embla. 

For uten laget mister hun en hobby. Hva annet skal hun finne på de to tre gangene i uka hun er på trening og spiller 

kamp? De kan jo dra mer på treningsstudioet, men der er man ofte alene, og det er kjipt. 

Kjernen har funnet en balanse mellom det å satse og det å kose seg med fotballen.  

– Uten laget mister jeg mye tid med jentene. Det er fint å ha noe å strekke seg etter, et konkret mål om at laget skal 

bli bedre og vinne sammen, sier Embla. 
 

IDRETTSGLEDE: Embla Pytte (t.v.), Ingrid Knudsen, Astrid 

Espevalen, Lovisa Ingadottir og Marte Kreutzer Jørgensen på 

Tjøme Cup høsten 2017. Foto: Privat 

 

Utgitt av Drammens Tidende AS • Strømsø Torg 9, 3044 Drammen • Postadresse: Postboks 7033, 3007 Drammen • 
Ansvarlig redaktør: Kristin Monstad •  Politisk redaktør: Karianne Braathen •  Publiseringsredaktør: Janne Sundelius Braathen (permisjon) • 

Nyhetsleder: Inger Boldvik  •  Nyhetsleder: Mathias Bergquist •  Sportssjef: Roy Martin Johnsen  • 
Administrerende direktør: Øyvind Bladt Hagen • Utgitt av Drammens Tidende AS • Personvernpolicy / Informasjonskapsler • 

Redaktørplakaten • PFU • DRAMMENS TIDENDE COPYRIGHT © 2018 


