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Nerver hindrede choksejr
Fox havde længe Slagelse på krogen

The re se Walt er blev Fox-top sco rer med fem mål. AR KIV FO TO: Bent Ja kob sen
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Slagelse Fr. havn Fox 22-20 Håndbold, Toms Ligaen, kvinder
Af Henning Hansen henning.hansen@nordjyske.dk
SLAGELSE: Stærke mavesmerter var tæt på at holde Anders
Thomsen hjemme, men Fox-cheftræneren valgte at tage med
truppen til Slagelse, hvor han blev tilset af en læge lige før
startfløjtet og var tæt på at føre holdet til en sensationel sejr. -
Vi spillede rigtig godt i 45-50 minutter, men lod os desværre
stresse i den afgørende slutfase, hvor det var tydeligt, at
Slagelse oftere har været ude i tilspidsede momenter,
konstater en ærgerlig Anders Thomsen. Uventet drejning Fox
havde tabt alle 10 foregående ligakampe i Slagelse, og ved
pausen førte hjemmeholdet planmæssigt 10-7, men i anden
halvleg tog kampen en uventet drejning med Fox-føringer på
tre-fire mål. - I den periode stod forsvaret glimrende med
Hanne Frandsen som en stærk sidste skanse, og samtidig fik vi
sat angrebsspillet op, som vi havde planlagt. Ikke dygtige nok
- Men på et tidspunkt gik Slagelse længere frem i forsvaret, og
i den fase spillede nerverne os et puds, beretter Anders
Thomsen. - Vi var ikke dygtige nok til at holde hovedet koldt,
og som bundhold havde vi tilsyneladende ikke det nødvendige
mentale overskud i en situation, hvor vi var tæt på at slå
Ligaens nummer fire på udebane. Troen intakt Fox-træneren
fremhæver Hanne Frandsen og den svenske fløj Petra
Skogsberg for de største individuelle præstationer i en kamp,
der trods alt gav visse løfter for de tre sidste kampe, hvor
holdet spiller hjemme mod KIF Vejen, ude mod GOG og
hjemme mod Viborg. - Vi har et svært program tilbage, men
holder stadig Horsens bag os på den direkte nedrykningsplads
og tror fortsat på, at vi kan klare frisag. [ Kampfakta: Stillinger
undervejs: 3-3, 6-6, 10-7 (pause), 11-14, 15-18, 20-20. Mål for
Slagelse: Maja Savic 7 (1), Line Hovgaard 6 (1), Christina
Krogshede 4 (1), Mette Melgaard 2, Anne Loft 1, Helle
Svensson 1, Louise Pedersen 1. Mål for Fox: Therese Walter 5,
Alexandra Möller 4, Judit Csenki-Siraly 4 (1), Lene Tobiasen 2,
Petra Skogsberg 2, Lina Möller 2 (1), Fanny Lagerström 1.
Udvisninger: Slagelse 2, Fox 2. Dommere: Jan Sabro og Morten
Winther. Tilskuere: 894.

   

21. februar 2008 kl. 05:00

https://nordjyske.dk/nyheder/nerver-hindrede-choksejr/1b3afb47-9e9d-4b4d-a1cd-db13aa76b60a
https://nordjyske.dk/nyheder/nerver-hindrede-choksejr/1b3afb47-9e9d-4b4d-a1cd-db13aa76b60a
https://nordjyske.dk/nyheder/nerver-hindrede-choksejr/1b3afb47-9e9d-4b4d-a1cd-db13aa76b60a

