
SINDAL

Slut for Sindal
Sindal IF-Mønsted/S.18−23 (8−9) Håndbold, 1. division kvinder SINDAL: - Vi når ikke mellem de

syv bedste … så skal vi da slå Tvis og Esbjerg, og det er der ingen chance for! Helle Thomsen

skumlede godt og grundigt efter nederlaget i den vitale bundkamp mod Mønsted/Sparkær. Et

nederlag som efter hendes mening dømte vendelboerne til nedrykning uden chance for at nå

den syvendeplads, som giver kvalifikationskampe om en billet til næste sæsons 1. division. Otte

minutter før tid så det hele ellers så lovende ud, da den spillende træner selv med et giftigt

skud udplacerede Anne Sunekær i fjandboernes mål og bragte hjemmeholdet i spidsen med

18−17. Det skulle imidlertid vise sig at være Sindals sidste scoring, mens gæsterne nettede seks

gange mere over for et mere og mere opgivende Sindal-mandskab. - Det er katastrofalt, at

vores målmænd ikke tager de skud, som de skal tage til sidst. En spiller som Lotte Frederiksen

skyder stort set altid langt - kun én gang skød hun kort - så det skal de være forberedt på. Det

taber vi kampen på, rasede træneren, der heller ikke var tilfreds med sin egen indsats trods

fem scoringer. - Jeg skyder for dårligt. Generelt misbruger vi for mange chancer, hvor vi ellers

er kommet ind over, lød det arrigt, inden hun forlod Sindal-Hallen under fem minutter efter

kampens afslutning. Udefra set havde Mønsted-keeperen Anne Sunekær dog også en stor

andel i fjandboernes sejr. Hun tog alt i de sidste minutter. Både de halvdårlige afslutninger,

men så sandelig også de fuldt kvalificerede afslutninger. Sammen med topscorer Lotte

Frederiksen og en overdådigt spillende Louise Ljungberg på stregen var hun de afgørende

faktorer i en kamp, som Sindal lå til at vinde i 52 minutter, men tabte stort på otte…toto

Kampfakta: Stillinger undervejs: 0−1, 1−4, 4−4, 4−6, 6−6, 6−8, 7−9, 10−9, 11−12, 13−12, 13−14, 15−14,

16−15, 18−17. Mål for Sindal: Lotte Mellergaard 7 (1), Helle Thomsen 5 (1), Louise Andersen 2,

Anette Nielsen 2 (1), Susanne Nielsen 1 og Louise Simonsen 1. Mål for Mønsted/S: Lotte

Frederiksen 8 (3), Louise Ljungberg 6, Lise Holst 3, Anni Jensen 3, Bettina Mikkelsen 2 og

Dorthe Pind 1. Udvisninger: Sindal 1, Mønsted/S. 1. Dommere: John Nepper og Henning Olesen.

Tilskuere: 175 i Sindal-Hallen.
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