
HÅNDBOLD

Fox fik halen på komedie
Nordjyderne faldt totalt sammen efter pausen

Fox Team Nord Horsens HK 17-27 Håndbold, Ligaen kvinder
FREDERIKSHAVN: De nordjyske håndboldræve gik totalt i sort
i 15 minutter efter pausen mod midterholdet fra Horsens, der
kunne forvandle en beskeden føring på 12-9 til en solid
afstandtagen på 21-9 alt imens frustrationerne blev større og
flere hos hjemmeholdets spillere. Hverken på banen hos Fox-
spillerne eller udenfor hos cheftræner Heine Eriksen var der
midler til at modstå den totale nedtur, og den tidligere
Horsens-træner måtte nærmest stiltiende se til, at hans gamle
mandskab aldeles jordede rævene. Efter reduceringen til 9-12
straks efter pausen faldt alt sammen omkring nordjyderne.
Intet fungerede hverken i forsvar eller angreb, og med enkle
midler kunne gæsterne splitte Fox Team Nord-holdet for alle
vinde. Kun de to målvogtere, Olga Hoffmann og Mette
Houmann, kunne være indsatsen rimeligt bekendt. De øvrige
stod mere eller mindre af i anden halvleg, og det var direkte
skidt at konstatere nordjydernes meget lave bundniveau. Det
burde ikke kunne lade sig gøre. Den indstilling havde også en
god del af de 675 tilskuere, som ganske enkelt udvandrede
længe inden sidste fløjt. Skidt EM-opttakt For
landsholdsspiller, Heidi Johansen, blev det alt andet end en
perfekt optakt til EM-slutrunden på dansk jord med start 6.
december. Ganske vist hørte hun til de bedre hos Fox Team, og
hun forsøgte i hvert fald med fight til det sidste. Med fravær af
skadede topspillere som Anja Kristensen og Mette Nielsen var
hun imidlertid på lidt af en uriaspost, da hun udover rollen
som stregspiller også figurerede som venstre og højre back
samt playmaker. - Det er en ren katastrofe, at vi kun score17
mål, og i anden halvleg fungerede vores forsvar slet ikke. Før
pausen gik det rimeligt i det defensive, men generelt var der
for mange, der meldte sig ud af kampen, da vi kom bagud med
en del mål. - Der blev kørt på enkeltmands-præstationer, og
det går bare ikke i tophåndbold. - Selv om jeg har kørt hårdt på
med træningslejre med landsholdet, følte jeg mig klar til
opgøret mod Horsens, og jeg ville frygtelig gerne have haft en
sejr at tage til EM med. - Men puha, hvor var det skidt at levere
sådan en omgang på hjemmebane. Kampfakta: Pausestilling:
8-12. Stillinger undervejs: 3-2, 4-5, 7-9, 9-12, 9-21, 11-24, 13-
27. Mål: Fox Team Nord: Line Kiærskou 5 (5), Helle Dam
Nielsen 3, Camilla Nørgaard 2, Heidi Johansen 2, Marianne
Økland 2, Ingrid Hrckova 1, Olga Hoffmann 1, Gitte Aaen 1.
Horsens HK: Åsa Eriksson 7 (2), Jane Wangsøe 6, Christina
Kristensen 5, Mette Sjøberg 4, Sara Holmgren 3, Tine
Ladefoged 2 (1). Udvisninger: Fox Team Nord 1, Horsens HK 2.
Tilskuere: 675.

   

JP Jens Ole Pedersen

21. november 2002 kl. 07:00

MAD ABONNEMENT

Få restauranter går all in på
smørrebrød: Denne her er én af de
bedste
Når man ikke kan få smørrebrød ud af hovedet og har behov for en god sildemad, så er der flere
steder at gå hen i Aalborg. Denne publikumsfavorit kan sit kram

Mest læste

PØLSEVOGN ABONNEMENT

Endelig: Så kunne Jan lange
pølser over disken igen

CORONAVIRUS

Nordjyske landmænd og fiskere
i protestaktion: Kortege af
traktorer og flåde af
fiskefartøjer

HUSSALG

Nu kan du blive
liebhaver: Få pool,
havudsigt og en
pyramide på taget

ÅRSREGNSKAB ABONNEMENT

Ingen corona-krise
her: Stor nordjysk
teknologivirksomhed
udbetaler
millionbonus

AAB ABONNEMENT

AaB'er gør klar til
skifte: - Kunne tyde
på, jeg skal finde
noget andet

Brug for hjælp?

Kundeservice

Annoncering

Nyhedsbrev

Cookie indstillinger

Privatlivspolitik

Etik

Ophavsret

Tip os

Køb abonnement

Klub NORDJYSKE

Historisk Avisarkiv

Arkiv

NORDJYSKE Job

NORDJYSKE Business

NORDJYSKE Medier ·  Langagervej 1 ·  9220 ·  Aalborg Øst ·  Tlf: 99 35 35 35

 Privatlivspolitik Cookie indstillinger

KØB ABONNEMENT LOG IND

NYHEDER SPORT ERHVERV KULTUR DEBAT DØDSANNONCER E-AVIS LYT  MENU

https://nordjyske.dk/nyheder/fox-fik-halen-paa-komedie/71f0c5f6-833a-4bdb-88e0-bd56c910c084
https://nordjyske.dk/nyheder/fox-fik-halen-paa-komedie/71f0c5f6-833a-4bdb-88e0-bd56c910c084
https://nordjyske.dk/nyheder/fox-fik-halen-paa-komedie/71f0c5f6-833a-4bdb-88e0-bd56c910c084
https://nordjyske.dk/nyheder/nordjylland/faa-restauranter-gaar-all-in-paa-smoerrebroed-denne-her-er-n-af-de-bedste/cfee9aee-f528-4490-a1d4-dfe87afbfd6d
https://nordjyske.dk/Ad/ShowAd?ono=2332965&material=003&id=1357841
https://nordjyske.dk/Ad/ShowAd?ono=2387014&material=&id=1357538
https://nordjyske.dk/Ad/ShowAd?ono=2326645&material=&id=1357487
https://nordjyske.dk/Ad/ShowAd?ono=2342447&material=&id=1357653
https://nordjyske.dk/Ad/ShowAd?ono=2388282&material=&id=1357528
https://nordjyske.dk/Ad/ShowAd?ono=2343901&material=011&id=1357555
https://nordjyske.dk/Ad/ShowAd?ono=2387387&material=001&id=1357589
https://nordjyske.dk/Ad/ShowAd?ono=2387201&material=001&id=1357522
https://nordjyske.dk/Ad/ShowAd?ono=2387829&material=&id=1357464
https://nordjyske.dk/nyheder/thisted/endelig-saa-kunne-jan-lange-poelser-over-disken-igen/22c1f881-fe1b-423d-b959-fb16e447444b
https://nordjyske.dk/nyheder/erhverv/nordjyske-landmaend-og-fiskere-i-protest-aktion-kortege-af-traktorer-og-flaade-af-fiskefartoejer/2e9a2133-dd26-41cb-901f-99015c1101ec
https://nordjyske.dk/nyheder/frederikshavn/nu-kan-du-blive-liebhaver-faa-pool-havudsigt-og-en-pyramide-paa-taget/d2b65944-4990-457f-b9bd-a491b65dced6
https://nordjyske.dk/nyheder/erhverv/stor-nordjysk-it-virksomhed-corona-krisen-har-ikke-generet-vores-forretning/fa36f515-eff8-4c5c-8a33-97a1a45f33ea
https://nordjyske.dk/nyheder/sport/aab-er-goer-klar-til-skifte-kunne-tyde-paa-jeg-skal-finde-noget-andet/66a3af07-c95d-4b65-8437-30d7bb6fbd1f
https://nordjyske.dk/hjaelp
https://nordjyskemedier.dk/kundeservice/
https://nordjyskemedier.dk/
https://nordjyske.dk/nyhedsbrev/signup/
https://nordjyske.dk/hjaelp/typiske-spoergsmaal#1660
https://nordjyske.dk/hjaelp/etik
https://nordjyske.dk/hjaelp/typiske-spoergsmaal#2605
https://nordjyske.dk/tip
https://nordjyske.dk/abonnementer
https://klubnordjyske.dk/
https://www.nordjyske-avisarkiv.dk/
https://nordjyske.dk/arkiv
http://www.nordjyskejob.dk/
https://nordjyske.dk/business
https://nordjyske.dk/hjaelp/typiske-spoergsmaal#1660
https://nordjyske.dk/nyheder/fox-fik-halen-paa-komedie/71f0c5f6-833a-4bdb-88e0-bd56c910c084#
https://nordjyske.dk/nyheder/sport
https://nordjyske.dk/nyheder/erhverv
https://nordjyske.dk/nyheder/kultur
https://nordjyske.dk/debat
https://nordjyske.dk/doedsannoncer
https://nordjyske.dk/e-avis
https://nordjyske.dk/lyt
javascript:

