
To veivalg, to skjebner 

Asker og Røa har vært rivaler fra omtrent 2003 og til i dag, de to siste år som Stabæk og Røa. 

I den perioden har de to lagene fulgt hver sin utvikling, med markant forskjellig resultat. 

Da jeg tidligere anklaget Stabæk for å mangle det lille ekstra i forhold til lag og samhold, ble 

det et mildt opprør. Jeg skal nå forsøke å uttrykke meg litt mer presist. Om man ser Stabæk 

som en naturlig fortsettelse av Asker i de tingene jeg konsentrerer meg om, da spillergruppe 

og øyeblikkelig støtteapparat (inkludert trener) ser man tendenser som er markant forskjellige 

fra Røas tilsvarende. 

Min hypotese er at forskjellen lagene imellom ligger i hovedsak i at Asker har stor variasjon i 

spilletroppen, mens Røa har en stabil tropp, og som har vært delansvarlig for at Røa har 

kommet seg oppover. Mitt studium starter i 2003. På det daværende tidspunkt hadde Røa en 

fjerdeplass bak seg, mens Asker kom to plasser foran.  I 2003 kom Asker på plassen foran 

Røa, men siden har Røa kommet foran Asker. Etter hvert ble Asker til Stabæk, og det er nå 

uavgjort mellom de to, med hver sin seier og andreplass. 

Spillerforflyttinger 

Som sagt skal jeg se på spillerstallen til de to lagene, og da i hovedsak utskiftinger. En 

inndeling av utskiftinger i sesongene ser da slik ut, om man bare tar med spillere som går til 

et stabilt toppserielag eller et tilsvarende lag i et annet land: 

  Asker Røa 

Sesong# Spillere inn* Spillere ut** Spillere inn* Spillere ut** 

2003 3 N/A 1 0 

2004 2 5 3 0 

2005 3 2 0 0 

2006 2 3 3 0 

2007 2 2 2 3 

2008 3 3 4 1 

2009 5 4 3 1 

2010 1 3 5 2 

2011 3 2 3 0 

Sum 23 24 24 7 

Solveig Gulbrandsen korte opphold i USA er ikke tatt med. 

Tabellforklaring: 

#=Sesong forstås fra forrige sesong er over, dermed blir overgangsmarkedet fra avsluttet 

sesong til neste begynner inkludert i neste sesong. 

*=Når spilleren kom inn i klubben, ikke når spilleren debuterte for A-laget. Spillere som har 

kommet tilbake til klubben teller som en spiller per gang de kommer til klubben (dette gjelder 

Bettina Jevne, Leni Larsen Kaurin, Lise Klaveness og Lene Mykjåland). Spillere som ikke har 

spilt på seniornivå tas ikke med som overganger til klubben. 

**=Tar ikke hensyn til spillere som ble gravide, har trappet ned eller lagt opp. Heller ikke 

spillere som drar på grunn av utdannelse eller personlige grunner til flytting, tas med. 



Spillere som er lånt (Mumtaz, Jevne) ut tas ikke med, kontrakten avgjør tilhørighet. 

For spesifikke navn for begge lag, se tillegg nederst. Undersøkelsen gir ikke inntrykk av å 

være ufeilbarlig, og består kun av studium av litteratur på nett eller i NFFs fotballårbok. 

Undersøkelsen viser at de fleste som kommer til Røa, blir i Røa, mens Asker ser ut til å være 

en mellomstasjon for mange. Det er nesten nøyaktig like mange som kom til Røa som til 

Asker/Stabæk i denne perioden, mens det er en markant forskjell i antall spillere som forlot 

klubbene. Man ser også at hvis man ser på antall spillere som både kom til og forlot klubben i 

perioden, så er det 12 spillere som kom til Asker eller Stabæk fra et annet seniorlag, og som 

fant seg en annen klubb. Tilsvarende tall for Røa er 3. Antall spillere som har gått fra Røa til 

Asker/Stabæk er 1, mens antall spillere som har gått motsatt vei er 8, riktignok en via et 

ettårsopphold på grunn av skade. 

Trenere 

Asker/Stabæk har hatt fem trenerskifter i samme periode som Røa hadde ett. Hos Røa tok 

assistenttreneren over, mens Asker/Stabæk har hentet inn nye trenere. Røa brakte 

kontinuiteten fra Edner over til Nordby, som hadde vært assistenttrener eller jevnbyrdig i 

flere år. Asker varierte sterkt fra Eli Landsem til Tomi Markowski (som kom rett fra WUSA) 

til danske Peer Danefeldt (Brøndby) tilbake til Eli Landsem (Fortuna Hjørring) til Jan Aksel 

Odden (Kjelsås herrer) til Roger Finjord (J19). På den ene siden har altså Asker hatt flest 

trenere, som kan bety mindre stabilitet, men på den annen side har også disse trenerne vært 

best kvalifisert. Edner hadde  erfaring som trener i Asker, Ullern, Fossum og Abilsø, mens 

Geir ikke har noen erfaring utenfor Røa. 

Men hva skyldes den store utskiftningen? Tomi Markovski og Jan Aksel Odden ser ut til å ha 

fått en slags sparken, mens Danefelt og Landsem dro til andre jobber. For Danefelts del var 

nok tilbudet om å bli trener i Follo Fotball mer gullkantet enn å være Asker-trener, mens 

Landsem fikk muligheten til å trene et lag i Danmark etter mange år som Asker-trener. 

Likevel gir Asker og Stabæk inntrykk av å være dårlige på å finne stabile løsninger på 

trenersiden. Men hva skyldes det? Hvis vi presenterer nok en grov forenkling, at styret i 

utgangspunktet vil sparke en trener bare dersom denne har klart dårligere resultater å vise til 

enn forventet, er det lite sannsynlig at de to trenerne, som begge greide sølv i sin sesong, 

burde avskjediges. Ser man bort ifra straffbare forhold, gjenstår altså spillergruppen. Er det 

spillergruppen som har krevd Oddens og Markovskis avgang? Eller ligger det noe annet bak? 

Vinnermentalitet 

Det nye fyndordet i Toppserien i 2010 var "vinnermentalitet", et ord som aldri har blitt særlig 

godt definert. Ifølge de fleste rapporter har Røa masser av det, og dette bør i ikke liten grad 

tillegges trenerrollen. Men hvordan har det vært med vinnermentaliteten i Asker? All den tid 

de ikke har vunnet noe, har det altså vært relativt beskjeden vinnermentalitet, mens de i år de 

faktisk vant noe, i 2005 og 2010, må ha hatt større vinnermentalitet. Likevel ble det ikke 

akkurat "The Double" for lagene da. I 2005 kom Asker på 7. plass, den sportslig dårligste 

plassen de hadde, og i 2010 røk Stabæk ut i kvartfinalen. I 2005 hadde Asker Bente 

Nordby, Lise Klaveness, Kjersti Thun, Ditte Lockenwitz Larsen, Dorte Dalum Jensen, Leni 

Larsen Kaurin, Melissa Wiik, Reidun Nilsen, Lisa-Marie Woods, Janne Stange, Siri Nordeide 

Grønli, Torill Akerhaugen og Hanne Ruud Reksten. Er dette et lag som ikke holder høyere 

nivå enn en 7. plass? I 2010 hadde de Woods, Klaveness, Grønli, Akerhaugen og i tillegg 



Kristy Moore, Maiken Pape, Solveig Gulbrandsen, Trine Rønning, Ingrid Hjelmseth og 

Ingrid Camilla Fosse Sæthre. Er dette et lag som ikke bør sikte høyere enn kvartfinale? Det 

kan argumenteres for at Stabæk vant serien overlegent, men med et lag som 

hadde seks spillere på landslagets førsteellever i tillegg til målgarantisten Moore og to danske 

landslagsspillere, en av dem kaptein, burde de vel ha gjort det. I hvert fall når argeste 

konkurrent mistet fem spillere fra førsteelleveren, hvorav fire spilte på landslaget. 

Stall 

Men er dette tatt ut av sammenheng? Har egentlig Røa hatt bedre spillere over det hele? Kan 

kvaliteten på spillerne eh, spille inn på resultatene? For en nøytral forståelse av kvalitet, kan 

vi se på antall spillere fra de to lagene som har spilt på det norske A-landslaget mens de spilte 

på laget i denne perioden. Asker har i perioden hatt 19 spillere (se nederst) mens Røa har hatt 

15 (se nederst). Her kan man ta høyde for at flere av spillerne har svært få landskamper; 

Bredland har 1, mens Meistad og Grønli har 3 og Wahlin har 4. Marit Fiane Christensen 

spilte flest landskamper da hun var i Røa, mens spillere som Tone Gunn Frustøl ikke spilte på 

landslaget i den perioden jeg ser på. Tendensen er likevel klar, Asker/Stabæk har noe flere 

norske landslagsspillere. Asker/Stabæk har også hatt flere danske (4) og finske (3) 

landslagsspillere, mens Røa bare i svært korte perioder har hatt utlendinger på laget, og bare 

Becky Sauerbrunn har hadde landslagserfaring mens hun spilte på Røa. 

Administrativt 

Om man velger å se på det administrative, kan man fokusere på to ting, lokal rekruttering og 

økonomi. Lokal rekruttering har hatt samme utvikling hos begge lag, fra sterk lokal tilrighet i 

begynnelsen av årtusenet til svært liten i siste del. Per slutten av desember 2010 er det for 

eksempel ingen fra Røa på Røa, og Berdal Jahr, Bakke, Daasvand og Stenersen fra 

Bekkestua, meg bekjent, på Stabæk. Det er en klar seier til Stabæk, men en flue i suppen må 

være at de av disse har bare Bakke startet kamper, og det har vært beskjedent med innhopp 

for de andre. Imidlertid, med 6 kilometers avstand mellom de to klubbene, er det faktisk slik 

at de to lagene jakter på hverandres jaktmarker. Dermed finner man folk fra så langt øst som 

Lørenskog i Stabæk og så langt vest som Asker i Røa, i tillegg, selvfølgelig, til andre deler av 

landet. 

To spillere fra Stabæk spiller mye i Toppserien, men disse er altså spillere for Røa. For Røas 

del må USA-studier ta deler av skylden for at Røa-spillere som Christiane, Linn og Benedicte 

Meløy Christensen og Julie Dønnestad ikke spiller på Røa. Line Holter spilte på Stabæk til 

desember 2010. Uansett viser disse tallene at direkte lokaltilhørighet er begrenset, mens det 

er en utvikling hos begge lag i retning av at neste generasjon i større grad er fra juniorlagene. 

Når det gjelder økonomi, ynder Røa å si at de er av få toppklubber som går med overskudd. 

Hvor vidt dette stemmer er vanskelig å bevise, men laget har hittil ikke hatt noen 

katastrofeoverskrifter om økonomien, i hvert fall. Asker kan man knapt beskrive i slike 

ordelag. Asker var tvert imot en klubb med et så stort underskudd at laget ble det første laget 

som rykket ned av økonomiske årsaker (Donn ble den andre i år). Da Stabæk skulle ta over i 

2008, hadde Asker både et så stort kumulativt underskudd og et så stort forbruk under siste år 

i Toppserien at de holdt på å ødelegge overgangen. Under Stabæks vinger har heller ikke ting 

gått helt strålende, men i hvert fall har de unngått de røde tallene som Asker kan vise til. 

Oppsummering: 



  Asker/Stabæk Røa Kommentar 

Spillere til klubben 23 24   

Spillere som har dratt fra klubben 24 7   

Spillere som har kommet og dratt 12 3 Returnerte ikke med 

Antall triumfer i perioden 2 9    

Trenerskifter 5 1   

Sunn økonomi i perioden Nei Ja   

Lokale talenter (desember 2010) 4 Ingen Kun A-lagsspillere 

Landslagsspillere i perioden 26 (19) 16 (15) Antall norske i parantes 

Vi ser altså følgende: Asker/Stabæk har hatt flere landslagsspillere, både utenlandske og 

norske, og på papiret skulle derfor ha vært et bedre lag. Likevel er det slik at i perioden er det 

bare to ganger, i 2003 0g 2010, at Asker/Stabæk har slått Røa. Den vanligste måten å måle 

hva som er best på, er å se på resultater. I perioden har Asker/Stabæk ett cupgull (2005), tre 

cupsølv (2004, 2006, 2007), ett seriegull (2010) og ett seriesølv (2009). Røa har i samme 

periode fem cupgull (2004, 2006, 2008, 2009, 2010), ingen cupsølv, fire seriegull (2004, 

2007, 2008, 2009) og ett seriesølv (2010). Det bør ikke anses som en overdrivelse å si at Røa 

har hatt mest hell med sin framgangsmåte. 

Med fasit i hånden må det sies at Asker har hatt et mindre vellykket opplegg enn Røa. 

Administrativt har de brukt for mange penger på spillere de stort sett ikke har greid å 

beholde. De har en svært beskjeden trenerkontinuitet, og de har liten evne til å få noen av 

Norges, og av og til verdens, beste spillere til å få ut sitt potensiale. De har hatt kritikkverdig 

økonomi og de har mistet i snitt rett under tre spillere per sesong. Heller ikke tjenestelinjen 

virket helt klar i Asker. 

Nå er ikke Stabæk det samme som Asker, og det kan hende at ting har forandret seg, men de 

har allerede hatt sitt første trenerbytte, og de har mistet fire spillere, tre til Røa, og en usikker. 

Økonomien er noe skranglete, og Woods-saken vitner om at det fortsatt er sosialt grums. Men 

de har greid å vinne serien, og om enn de hater forsvarsspillere, er det grunn til å tro at de i 

hvert fall prøver å gjøre det Røa konsekvent har gjort, hente inn unge spillere med talent 

fremfor allerede dyktige spillere. 

Materiale: 

Spillerbevegelser 2003 til 2010, Asker/Stabæk: 

År Spillere inn Spillere ut 

2003 

 Marit Fiane Christensen (Larvik) 

 Bettina Jevne (Lillehammer) 

 Eveliina Sarapää (HJK Helsinki) 
  

2004 

 Astrid Johannessen (Fulham) 

 Dorte Dalum (Liungen) 

 Ingrid Bruserud (Team Str.) 

 Leni Larsen Kaurin (Team Str.) 

 Marit Fiane Christensen (Røa) 

 Monica Knudsen (Fortuna 

Hjørring) 



 Satu Kuunas (Fløya) 

2005 

 Leni Larsen Kaurin (Team 

Strømmen) 

 Ditte Lockenwitz Larsen (Brøndby) 

 Bente Nordby (Kolbotn) 

 Astrid Johannessen (Fløya) 

 Eveliina Sarapää (HJK Helsinki) 

2006 

 Ragnhild Gulbrandsen (Tr.-Ørn) 

 Gunhild Herregården (Bamble) 

 Bettina Jevne (Liungen) 

 Bente Nordby (Djurgården) 

 Dorte Dalum (Djurgården) 

 Lise Klaveness (Umeå) 

2007 

 Katrine S. Pedersen (Djurgården) 

 Mia Bak Pedersen (Skovlunde) 

 Caroline Knutsen (Røa) 

 Bettina Jevne (Røa) 

2008 

 Lise Klaveness (Umeå) 

 Bettina Jevne (Røa) 

 Elina Hannele Syrjälä (FC Honka) 

 Ditte Lockenwitz Larsen 

(Brøndby) 

 Lisa-Marie Woods (FC Indiana) 

 Gunhild Herregården (Røa) 

2009 

 Solveig Gulbrandsen (Kolbotn) 

 Trine Rønning (Kolbotn) 

 Maiken Pape (Brøndby) 

 Kristy Moore (Fløya) 

 Ina Skaug (Larvik) 

 Bettina Jevne (Kattem) 

 Mia Bak Pedersen (Skovlunde) 

 Elina Hannele Syrjälä (FC Honka) 

 Jeanette Stavsholt (Lin.-Grei) 

2010 
 Lisa-Marie Woods (Kolbotn) 

 Janne Stange (Røa) 

 Silje Lofthus (Røa) 

 Melissa Wiik (Wolfsburg) 

2011 

 Cathrine Dekkerhus (LSK) 

 Ida Elise Enget (LSK) 

 Stine Sannæss (Amazon Grimstad) 

 Line Holter (Røa) 

 Lisa-Marie Woods (???) 

Asker/Stabæks landslagsspillere: Akerhaugen, Fiane Christensen, Grønli, R. Gulbrandsen, S. 

Gulbrandsen, Hjelmseth, Johannessen, Kaurin, Klaveness, B. Nordby, Pettersen, Rønning, 

Rapp, Thun, Viker, Wiik, Ørmen, Woods. 

Merknad: Jeanette Stavsholt kom i 2003 til Asker fra Ulefoss, men tas ikke med fordi hun var 

en junior da hun kom. Christina Mobergs overgang til Donn tas heller ikke med fordi hun 

hadde liten spilletid i Stabæk da hun dro. Bettina Jevnes opphold i Liungen i 2005 anses som 

et lån, og dukker ikke opp i oversikten. 

Spillerbevegelser 2003 til 2010, Røa: 

År Spillere inn Spillere ut 

2003 
 Elisabeth Wahlin (Kolbotn) 

  



2004 

 Marit Fiane Christensen (Asker) 

 Marthe Braavold Johansen (Larvik) 

 Miriam Mumtaz (Larvik) 
  

2005     

2006 

 Lene Mykjåland (Amazon Gr.) 

 Guro Knutsen (Kattem) 

 Marie Knutsen (Kattem) 
  

2007 

 Caroline Knutsen (Asker) 

 Bettina Jevne (Asker) 

 Silje Vesterbekkmo (Grand Bodø) 

 Elisabeth Wahlin (Fløya) 

 Miriam Mumtaz (Team Str.) 

2008 

 Gunhild Herregården (Asker) 

 Lise Meistad (Kattem) 

 Emilie Haavi (Stabæk) 

 Ada Finskud (Borgen) 

 Bettina Jevne (Asker) 

2009 

 Camilla Huse (Larvik) 

 Elise Thorsnes (Arna-Bjørnar) 

 Stine Andreassen (Arna-Bjørnar) 

 Solveig Haaland (Tr.Ørn) 

2010 

 Kine Kvalsvik (Sandviken) 

 Cathrine Rolness (Fløya) 

 Janne Stange (Stabæk) 

 Silje Lofthus (Stabæk) 

 Katrine D. Andresen (Kattem) 

 Lene Mykjåland (Wash. Freedom) 

 Hedda Vedeler (LSK Kvinner) 

2011 

 June Tårnes (Fløya) 

 Line Holter (Stabæk) 

 Lene Mykjåland (Wash. Freedom) 
  

Røas landslagsspillere: Bredland, Edner, Fiane Christensen, Gardsjord, Haavi, Huse, 

Johansen, C. Knutsen, G. Knutsen, M. Knutsen, Meistad, Mykjåland, Nordby, Thorsnes, 

Wahlin. 

Merknad: Miriam Mumtaz' opphold i Liungen anses for å ha vært et lån, og tas ikke med i 

denne oversikten. Hedda Vedeler tas med fordi hun gikk til et konkurrerende lag, enda hun 

ikke fikk spilletid i Røa. 

 


