
 

Nordjysk energi blæste løverne helt
omkuld
Lilian Thørholm gik forrest i Fox Team Nords vitale liga-sejr

FODBOLD  16. marts 2003 07:00

Af: Jens Ole Pedersen

Fox Team Nord FCK Håndbold 24-20 HÅNDBOLD, LIGAEN KVINDER
FREDERIKSHAVN: Med det 27-årige energibundt, Lilian Thørholm, som den
helt store løvetæmmer vandt nordjyderne en meget fortjent og vigtig sejr over
FCK Håndbold, hvor landsholds-anfører Mette Vestergaard aldrig fandt
fodfæste og som sammen med holdkammeraterne nærmest blev blæst
baglæst i kampens begyndelse. Fox Team Nord lagde nemlig ud med en vilje
og energi i både forsvar og angreb, som gjaldt det en direkte oprykningskamp
og ikke "kun" et opgør om at undgå kvali\kationskampene til næste års liga.
Med trioen Lilian Thørholm, Heidi Johansen og Ingrid Hrckova som de absolut
bærende kræfter kom hjemmeholdet i front med 5-1, før løverne begyndte at
vise en smule tænder uden dog på noget tidspunkt at få sig bidt helt op i
haserne på nordjyderne. Især Lilian Thørholm leverede en fremragende kamp
både på stregen og i forsvaret, men trods den bedste sæson nogensinde i
klubben, har man endnu ikke sikret sig en forlængelse med hende. - Men vi
gav hende et udspil i fredags, som hun skal tygge på de kommende dage, og
jeg er overbevist om, at hun fortsætter i Fox. I det hele taget regner vi med at
have næste sæsons trup på plads i løbet af de kommende par uger, siger
Karsten Madsen fra klubbens bestyrelse. Ekstra gulerod Lilian Thørholm er i
gang med sin 10. sæson i Frederikshavn, hvor hun har været med siden FfI
spillede i 3. division, og en omskoling af bagspilleren i sidste sæson til
stregspiller har bestemt ikke gjort hende dårligere. - Lige nu er det sjovt at
være med i ligaen for Fox Team Nord, men ærlig talt regner jeg med at skulle
have en ekstra gulerod at gå efter i en ny kontrakt med klubben, siger den
stærke stregspiller, der \k ekstra klapsalver fra tilskuerne, da hun øgede
føringen til 12-8 efter at have slidt sig løs af to FCK-spillere. - Vi har i Fox et
stærkt hold, når vi \ghter. Mod FCK Håndbold var der både \ght og masser af
vilje i os, lød det fra en sveddryppende Fox-pige, der forventer, at nordjyderne
behøver yderligere to point i de sidste to kampe mod Viborg ude og Randers
hjemme for at være sikre på en ny sæson i ligaen. Mod FCK Håndbold viste
nordjyderne så høj klasse både spille- og \ghtermæssigt, at kvaliteten til den
bedste række bestemt er til stede. Der var klasse over Olga Hoffmann i målet,
over elegante Ingrid Hrckova, over landsholdsstregen Heidi Johansen selv om
hun mest spillede back og først og sidst over energibundtet Lilian Thørholm.
Kampfakta: Pausestilling: 12-10 Stillinger undervejs: 4-0, 7-2, 8-5, 10-8, 12-11,
18-14, 21-15. Mål for Fox Team Nord: Heidi Johansen 6, Ingrid Hrckova 6 (3),
Lilian Thørholm 5, Helle Dam Nielsen 2, Gitte Aaen 2, Mette Nielsen 1, Line
Kiærskou 1, Henriette Mose Thomsen 1. Mål for FCK Håndbold: Christina
Krogshede 4, Louise R. Jensen 4, Mette Vestergaard 4 (2), Karina Jespersen 2,
Signe Pedersen 2, So\e Steffensen 2, Camilla Thomsen 1, Ditte Pfeiffer 1.
Udvisninger: Fox Team Nord 1, FCK Håndbold 1. Tilskuere: 525 i
Frederikshavn Idrætshal.
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