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TEAM TVIS/HOLST. FOX TEAM NORD 21-26 HÅNDBOLD,
KVAL. TIL LIGAEN HOLSTEBRO: Første forhindring på turen
mod Håndboldligaen er ryddet af vejen. Fox Team Nord er klar
til den afgørende styrkeprøve om oprykning, men om det bliver
mod Silkeborg/Voel eller mod Skive, står hen i det uvisse, for
de to hold har vundet en kamp hver, og skal nu afgøre sagen
mellem sig i en tredje kamp på onsdag. - Det er hip som hap,
hvem det bliver, mener Anja Kristensen, som havde en let dag
på kontoret. Hun sad nemlig på bænken hele kampen, lettere
skadet, men var klar til at træde til, hvis det havde været
nødvendigt. - Nu kunne jeg sidde og nyde, at de andre gjorde
arbejdet, og så må jeg se at blive klar igen til næste kamp. -
Silkeborg/Voel er et ungt hold, som måske kan slås lidt ud af
stilen, Skive er et hold, der kæmper godt og er stærke hjemme,
men dem kan vi også slå. - Vi tager dem, det bliver - og så gør
vi det færdigt i to kampe, lover Anja Kristensen. Flot udlæg
Det lignede en ren ekspeditionssag for Fox Team Nord at tage
den anden sejr i træk i oprykningsspillet mod Team
Tvis/Holstebro, da vendelboerne efter to minutter havde skudt
sig foran 3-0 på tre angreb. Og de fortsatte til 5-1 uden
sværdslag, men så kom de små og hurtigt spillende vestjyder
flot tilbage i kampen, fik udlignet til 6-6 og 8-8, men kom
aldrig foran. Og da gæsterne så havde fået indstillet sig på det
hurtige småspil, ja så tog man igen kontrol over kampen, og
fastholdt grebet til sidste fløjt. Alt under kontrol Det blev dog
ikke til en lignende storsejr som den, Fox vandt hjemme i det
første opgør på 29-15, men det var uden betydning. Med en
velskydende Ingrid Hrskova, som nettede 10 gange, og med en
sikker sidste skanse i Hanne Frandsen, var der aldrig tvivl om,
at sejren ville havne på Fox-hænder. De blev suppleret godt af
et velarbejdende kollektiv, og til tider spillede Fox sig
ubesværet til to-tre hurtige mål, så hjemmeholdet hele tiden
var udsat for et pres, de ikke magtede at modstå. Kampfakta:
Pausestilling: 11-13. Stillinger undervejs: 1-5, 6-6, 8-8, 8-11,
11-13, 12-17, 14-17, 16-22, 19-22, 19-25. Mål for Team
Tvis/Holstebro: Betina Kjær 6 (2), Lisa Kristensen 4, Mie Sejer
Hansen 4, Gitte Brøgger 2, Anne Skov 2, Kit Pilgaard 1, Rikke
Hjortlund 1, Natascha Bertelsen 1. Mål for Fox Team Nord:
Ingrid Hrskova 9 (3), Alexandra Möller 5, Lilian Thørholm 3,
Gitte Aaen 2, Lene Kragh 2, Lina Möller 1, Johanna Wiberg 1,
Pia Harstad 1, Mette Nielsen 1 (1). Udvisninger: Team
Tvis/Holstebro 1, Fox Team Nord 1. Dommere: Claus Schmidt
Hansen og Leif Thygesen. Tilskuere: 150.
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