
 

Øretæve gjorde ikke ondt
HÅNDBOLD  26. januar 2004 05:00

Sindal IF-Team Tvis Holstebro18-31 Håndbold, 1. division Kvinder SINDAL:
Efter blot Jre minutters spil var hjemmeholdet bagud 0-5, og selv om en hurtig
timeout af den spillende træner Helle Thomsen Jk Sindal med i kampen, var
det gæstende tophold for stor en mundfuld for vendelboerne. - Samtlige
personlige fejl blev straks straffet, og Team Tvis Holstebro har en række
proJler, som Jnt kan klare sig i HåndboldLigaen. Spørgsmålet for dem er
selvfølgelig, om de formår at vippe Team Esbjerg væk fra førstepladsen, men
de vil helt sikkert volde ligaens bundhold problemer i eventuelle
kvaliJkationskampe, siger Helle Thomsen. Sindal-træneren er trods det store
nederlag tilfreds med sit eget mandskab. - At slå et toptrimmet professionelt
hold som Team Tvis Holstebro er utopi for os, men til gengæld klarede vi de
forskellige delmål, som vi satte op inden kampen. Og nederlaget på 13 mål
var altså også Jre-fem mål for stort. - For os var det vigtigt at "overleve" med
et rimeligt resultat, og det lykkedes. - I en ren amatørklub har vi accepteret, at
den nødvendige syvendeplads for at komme med i næste sæsons
landsdækkende 1. division, reelt er umulig at nå for os, så i stedet
koncentrerer vi os om at gøre spillertruppen bedre til næste sæson i 2.
division. - Og på den måde holder vi også bedst humøret i top, siger Helle
Thomsen, der spillede med hele kampen. jop Kampfakta: Pausestilling: 9-13
Stillinger undervejs: 0-5, 5-9, 7-10, 11-15, 14-18, 16-23 Mål for Sindal: Christine
Larsen 4, Dragica Vilemonovic 3, Lotte Mellergaard 3, Charlotte Larsen 2,
Pernille Andersen 2, Louise Andersen 2, Louise Simonsen 1, Helle Thomsen 1.
Mål for Team Tvis Holstebro: Habba Skuladottir 8, Heidi Brander 7, Hanne
Gudrun 5, Gitte Brøgger Ledet 3, Kristin Gudmundsdottir 3, Karoline
Hedegaard 2, Inga Frida 1, Diana Møller 1, Henriette Ahle 1. Udvisninger:
Sindal 2, Team Tvis HolstebroI 1. Tilskuere: 185 i Sindal Hallen.
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