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Olesen +k skovlen under Horsens
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Det var topmotiverede Kolding-kvinder, der i går på hjemmebane
kæmpede sig til en sejr over Horsens. Resultatet 26-24 var meget sigende
for kampen, for selv om Horsens aldrig rigtig kom i gang i angrebsspillet,
så formåede de at holde spændingen gennem hele kampen.

Kolding-storskytten Anette Olesen sørgede for, at hjemmeholdet kom
godt ind i kampen, og nok endnu mere vigtigt sørgede hun for, at
Horsens HK's landsholdsmålmand, Karin Mortensen, slet ikke kom i
gang. Anette Olesen bragede gennem forsvaret og placerede boldene på
skift i hjørnerne.

Siden Anette Olesen skiftede fra Horsens til Kolding, har kampen mellem
hende og Karin Mortensen altid været der.

KIF-træner Lars Avngaard var glad både på holdets og hendes vegne.

! " #

Log ind Menu 

https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=666780906821284&display=popup&href=https%3A%2F%2Fjv.dk%2Fartikel%2Folesen-fik-skovlen-under-horsens&redirect_uri=https%3A%2F%2Fjv.dk%2Fartikel%2Folesen-fik-skovlen-under-horsens
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fjv.dk%2Fartikel%2Folesen-fik-skovlen-under-horsens&text=%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
https://jv.dk/artikel/olesen-fik-skovlen-under-horsens#
https://jv.dk/artikel/olesen-fik-skovlen-under-horsens#


- Nok for første gang skyder hun dem fuldstændig i sænk. Det har altid
været en kamp i kampen, men Olesen vinder i dag, sagde Lars Avngaard.

Han glædede sig også over resten af holdet.

- I 50 minutter har vi fuldstændigt styr over angrebsspillet, vi har et
kanon-forsvar, og så står Rikke Schmidt en pragt anden halvleg, mente
han.

Nagy tog over

Det var netop i anden halvleg, kampen blev afgjort, for ved
pausestillingen på 14-14 kunne kampen vippe til begge holds fordel. Den
sidste kamp mod Horsens endte 20-20, og Kolding var på forhånd
indstillet på, at det ville blive en lige kamp igen.

Med ni mål fra Anette Olesens hånd valgte Horsens i slutningen af første
halvleg at mandsopdække hende, og bedst som det så ud til, at de andre
spillere ikke kunne overtage den målfest, gjorde Krisztina Nagy den
tanke til skamme.

Mandsopdækningen fortsatte i anden halvleg, hvor Kolding-spillerne på
skift lavede flotte mål, og Rikke Schmidt i den anden ende stod for flotte
redninger. Ved stillingen 23-20 tog hun et straffekast, mens Karin
Mortensen i den anden ende kun i glimt viste, at hun også er i
landsholdsklasse.

Kampen fik dog en forvirret afslutning, da Horsens valgte at
mandsopdække to af Koldings spillere. Det gjorde de sidste syv minutter
til en gang klumpspil og tilfældig håndbold.

Viljen var klar hos Kolding-spillerne, og med de to sidste mål sørgede Ala
Matuschkowitz for, at Kolding kunne afslutte kampen så flot, som den
begyndte.

Anette Olesen smilte stort efter det flotte resultat.



- Det er bare det bedste at slå dem. Det er en hård fight, og de kunne vel
lige så godt være løbet med sejren. Jeg tror, jeg fik gjort Karin Mortensen
lidt forvirret i starten, men det er også en flot holdindsats, der gør, at vi
vinder kampen, sagde Anette Olesen.

Kampen i tal

KIF Kolding - Horsens

26-24 (14-14)

Stillinger undervejs

2-2, 6-7, 12-9, 15-15, 21-18, 24-23

Mål

Kolding: Anette Olesen 9 (4), Josephine Touray 4, Camilla Carstens 3,
Olivera Mogusa 2, Krisztina Nagy 2, Lene Motzkus 2, Ala Matuschkowitz
2, Pernille Hansen 2.

Horsens: Theresa Claesson 6 (1), Tine Ladefoged 4, Pernille Hansen 4 (1),
Åsa Lundmark 3, Jane Wangsøe 2, Anette Poulsen 2, Malene Outzen 1,
Christina Kristensen 1, Rikke Christensen 1.

Udvisninger

Kolding 4, Horsens 3.

Banens bedste

Anette Olesen

Dommere

Gert Aagaard og Jan Jakobsen (dårlige).

Tilskuere: 441.
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