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TVH's damer sejrede over
Holstebros ligareserver
12-12-2011

Team Vesthimmerlands damer i 2. division håndbold gæstede søndag aften
Idrætscenter Vest i Holstebro, hvor modstanderen var Team Tvis
Holstebros ligareserver. Endnu engang lå fokus på TVH's eget spil,
eftersom Holstebro Håndbold er et svært hold at forberede sig på, da de
som andethold har en meget varieret holdopstilling, og da der netop nu er
julepause i damernes liga, havde hjemmeholdet gode muligheder for at hive
spillere ned på klubbens andethold. 

En lidt nervøs start prægede holdet i kampens første halvleg, hvor især
hjemmeholdets Rikke Hjortlund kom for let til afslutninger og mål. Gæsterne
fik dog i løbet af kampen styr på det stationære 6-0 forsvar, hvilket
resulterede i en del kontramål i TVHs favør. Første halvdel af kampen var
dog en intens affære, og begge hold kunne gå til halvleg med uafgjort 13-
13.

I halvlegen lå fokus på at justere nogle få ting i forsvarsspillet, hvorefter det
skulle munde ud i en mere effektiv kontrafase, da det var her, kampen
skulle vindes. De små justeringer skulle vise sig at holde stik, eftersom
forsvaret og keeper, Christina Madsen, kun lukkede 8 mål ind i egne
masker i anden halvleg. Dermed kunne en flot sejr hives i land og endnu to
point føjes til kontoen.

TVH's damer spillede velovervejet og tålmodigt i kampens angrebsspil, hvor
alle holdets spillere leverede en koncentreret indsats i sejren på 26-21, dog
med Pernille Pedersen i en klar hovedrolle med sine 12 mål.

Efter weekendens resultater indtager Team Vesthimmerlands damer stadig
puljens 3. plads med 15 point - kun overgået af Vendsyssel Håndbold og
Hadsten Sports Klub med henholdsvis 16 og 22 point. 

Næste søndags modstander er kronjyderne fra Hornbæk, som TVH slog i
sæsonens første udekamp med cifrene 24-22. Hornbæk skal, trods deres
10. plads i puljen, bestemt ikke undervurderes. Holdet har med en smal trup
leveret flere overraskende resultater, bl.a. et 1-målsnederlag til puljens
førerhold, Hadsten Sports Klub. Der skal derfor fightes til den store
guldmedalje, hvis man skal hive to point hjem inden julepausen. 

Målscorere for Team Vesthimmerland: Pernille Pedersen (12), Louise
Mortensen (3), Christina Truelsen (3), Mathilde Henriksen (2), Julie Heisz
(2), Vibeke Jakobsen, Michelle Nielsen, Thea Olesen og Line Dalum (1).
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