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Hornbæk slog Randers HK i lokalt topbrag

Lokalopgør. De garvede Hornbæk-spillere kørte sikker sejr hjem på god anden halvleg.

10 dec. 2012 kl. 09:15

Kristian F. Andersen (sporten@amtsavisen.dk)
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Hornbæk tog et vigtigt skridt i topduellen. Arkivfoto: Annelene Petersen
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Med omkring 250 tilskuere på lægterne overhalede Hornbæk Randers i kampen om
førstepladsen med en sikker sejr. Rutinen blev afgørende, mener Randers-træner Bo
Christensen, mens Hornbæk-træner Søren Moeberg var overrasket over, hvor meget bedre
hans hold var.

2. division, damer

Hornbæk SF – Randers HK II 25-17 (12-10)

Hornbæk: Louise Malling 7, Michala Ambøg 5, Louise Skøtt 5, Henriette Sørensen 3, Camilla
Frier 2, Malene Nygaard, Stinne Nielsen, Josefine Schneider.

Randers: Mathilde Skov 4, Kamilla Hvid 4, Ida Nørgaard Jensen 3, Sara Brüner 3, Ditte Sofie
Nielsen, Nanna Frier, Kamilla Høgh.

Netop hjemmeholdet kom fra start som skudt ud af en kanon. Efter ti minutters spil var de
foran med 9-1, før Bo Christensen så sig nødsaget til at skifte ud på målmandspositionen.
Og det hjalp for udeholdet.

»Malene Breinholdt kommer ind efter ti minutter og står godt i resten af halvlegen,« siger
Bo Christensen.

Søren Moeberg beskriver sit holds start som "lyn og torden", men understreger også, at
man havde svært ved at holde samme tempo.

»Vi går lidt i stå efter den gode start, og de vinder sidste kvarter med 9-3. Vi bliver for
utålmodige i vores angreb, og det snakker vi også om i pausen,« siger han.

I anden halvleg sætter Hornbæk sig dog igennem. Og hjemmeholdet ender med at vinde en
komfortabel sejr på syv mål, hvilket overrasker Hornbæk-træneren.

»I anden halvleg er vi et niveau over dem, og jeg er overrasket over, at vi formår at vinde så
meget,« siger Søren Moeberg, som fremhæver Charlotte Storm i Hornbæk-målet og Louise
Malling som de to fremtrædende spillere for Hornbæk.

Bo Christensen har da også ros til lillesøster fra Hornbæk efter nederlaget.

»Der skal lyde ros til Hornbæk, for de læser os godt. Det kan man se på antallet af mål, vi



scorer i dag,« siger han.

Begge trænere er også enige om, at rammerne for kampen var noget, som alle havde gavn
af på hver sin måde.

»Vores spillere er 17-20 år, så de var nok mærket af presset. Men bagefter snakkede vi om,
at det er noget, som de kan lære af,« siger Bo Christensen.

Hornbæk fører nu 2. division, mens Randers nu er henvist til andenpladsen med en kamp
tilbage.
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