Sølepytter er ingen unnskyldning for ikke å
slenge seg – keepertalentet Hannah Marie
Øien (17) er ikke redd for å bli møkkete.

Hannah Marie Øien
(17) var så plaget
av astma at hun
måtte velge:
Enten slutte
med fotball
eller innta
buret. I dag
er hun en av
Norges beste
keepere.

Fra N
RK
”Num -serien
mer 1
”
er kun fotballen som betyr noe, at det er
artig å spille. Jeg vet jo at det ikke går an
å leve av det, så jeg trenger en jobb ved
siden av.
Hun tror ikke endringen er nær, heller.
Hannah Marie Øien ser ikke at kvinnefotballen skal få det nødvendige løftet for
å bli like populært som herrefotballen.
– Vi hører mye om det, Fotballforbundet styrer med det og sier at kvinnefotballen skal bli så bra. Men det skjer aldri
noe. Så vi må nok bare smøre oss med
tålmodighet. Mange av klubbene sliter
med penger, og det blir nok ikke bedre
med det første. Dessuten er herrefotballen så stor i Norge at det ikke er
mulig å komme fram med kvinnefotballen, sier hun.

Foretrekker herrefotball

Satser alt i målet
tekst / Morten Øverbye foto / Vidar Nordli-Mathisen/NRK

– Målet mitt e å bli den aller bæste!

Hannah Marie Øien fra Levanger har i
våres vært en av deltakerne i NRKprogrammet ”Nummer 1”. Fotballspillerne Frode Grodås og Stig Inge
Bjørnebye har jaktet på Norges beste
keepertalent, og Øien var en av de
håpefulle som konkurrerte om den
gjeve tittelen. Det holdt lenge: Av 350
påmeldte var Hannah Marie den siste
jenta som forsvant, og det i episode 8.
Pallplassen glapp i siste liten, men
Hannah depper ikke over exiten. Hun
trener videre i håpet om å bli den aller
beste.

Vil bli proffspiller

– Drømmen er en dag å få reise til
utlandet og prøve meg som proff. Men
først vil jeg bli den beste her hjemme,
sier hun.
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Målet er innenfor rekkevidde. Keeperen på toppserielaget til Trondheims
Ørn er allerede helt i toppsjiktet av
norsk fotball, og jobber knallhardt for å
bli enda bedre. Hun vet hva som må til.
– Jeg har gode kvaliteter på enkelte
områder, men mangler mye på andre
ferdigheter. Men har jeg virkelig lyst, så
er jeg ikke så langt unna å bli den beste.
Og jeg har lyst! Så jeg må bare fortsette, trene og trene, og gjøre de riktige
tingene. Jeg må øke litt for hver dag, og
være målbevisst. Da når jeg målet mitt.

Spilte med gutta

Hannah Marie har spilt fotball siden
hun kunne gå. Hun elsker fotball, har
gjort det hele livet. Men som 12-åring
vurderte hun å slutte med idretten. Ikke
fordi hun var lei, men fordi det ble for
tungt. Hun hadde slitt med astma hele

livet, men nå ble det et hinder. Hun fikk
anfall hver gang hun økte tempoet.
– Det ble problematisk å spille, for jeg
kunne jo ikke springe. Det var frustrerende. Men så ble jeg anbefalt å stå i mål
i stedet for, folk ville at jeg skulle bli i
laget. Så da prøvde jeg det, sier hun.
Talentet viste seg med en gang. For
allerede som 12-åring ble hun spurt om
hun kunne tenke seg å spille for Jenter
16 år. Det var da hun skjønte at hun
kunne satse på keepertilværelsen.
– Jeg fikk også tilbud om å spille
sammen med guttelaget. Jeg skjønte at
det var lurt å takke ja om jeg skulle bli
god, sier hun.
Ganske raskt var hun fast keeper for
Jenter 19 år også. Utfordringene ble
raskt større, og nå etter bare fem år
foran nettet, i en alder av 17 år, er hun
altså keeper på Trondheims Ørn. Laget

”

Drømmen er en dag å
få reise til utlandet og
prøve meg som proff.

som for øvrig ligger i toppen og kjemper
om pallplass i eliteserien for kvinner.
– Vi håper på en tredjeplass. Men det
er fortsatt muligheter for å klatre på
tabellen. Det skal ikke være umulig,
smiler den optimistiske jenta.

prioritere skolen. Heldigvis får jeg hjelp
til å klare begge deler, skolen tilrettelegger sånn at jeg også får med meg
fotballtreningene, sier hun.
Hannah er den eneste jenta i klassen,
men det er helt greit. Sånn var det de
siste gangene i tv-serien også, Hannah
Vil bli bilmekaniker
og gutta.
Å være toppidrettsutøver høres lukra– Jeg hadde akkurat det samme
tivt ut. Men for Hannah Marie er det
presset og de samme konkurransene.
også viktig med en utdannelse, så hun
Jeg opplevde at gutta så på meg som
satser på flere arenaer.
en sterk konkurrent på lik linje med de
– Jeg har lyst til å bli bilmekaniker. Jeg andre, det var veldig bra, sier hun.
har alltid vært en guttejente, jeg liker
Men når fløyta har blåst og de skal
best å gjøre det man tenker som gutteut i den virkelige verden, er det store
ting. Biler er veldig spennende når man forskjeller. De fleste gutta som hevder
setter seg inn i det, det er interessant.
seg på banen kan leve av bare fotballen.
Det er utfordrende å skulle kombinere Det er nesten en umulighet som kvinnebåde fotballkarriere og utdannelse.
spiller.
– Jo da, det er vanskelig. Men jeg må
– Jeg tenker ikke så mye på akkurat
ha utdannelse, så jeg prøver faktisk å
det, pengene har ingen betydning. Det

Selv foretrekker hun også å se på
herrefotball.
– Ja, det er jo ikke like spennende å se
på kvinnefotball, jeg innrømmer det. Med
herrene går det fortere og det er bedre
teknikk.
I tillegg til all egentrening, er det også
tid til å se på andre spiller.
– Så klart! Jeg ser mye fotball på tv, jeg
følger med på Liverpool og Barcelona.
Og så heier jeg selvfølgelig på Rosenborg
på hjemmebane. Så det blir noen timer i
uka. En 8-9 timer, kanskje, ler hun.
Og det er altså i tillegg til skole. Og
venner.
– Jeg har dessverre liten tid til venner,
det er en ting som jeg bare må legge inn
her og der. Men vil man bli god, så må jeg
prioritere. Heldigvis har vennene mine
forståelse for det. De følger med og heier
på meg, gir meg støtte og ros og ser på
kampene mine. Det er godt å ha sånne
venner, sier hun.
Kanskje er det nettopp derfor det er
verdt all treningen. Hannah Marie Øien
trener minst to øker om dagen, 10-12
øker i uka.
– Vi trener hver morgen og hver kveld
alle hverdager. Av og til trener vi også på
ettermiddagen. Pluss kamper.
Keepertalentet ler.
– Vi prøver jo å bli gode! /
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