
HÅNDBOLD

Hovedløst i hovedstaden
Fox Team Nord leverede en bleg indsats ude mod FCK Håndbold

FCK Håndbold Fox Team Nord 26−20 Håndboldligaen, kvinder FREDERIKSBERG: - Alene på

fight er FCK Håndbold et hold, vi skal kunne spille lige op med. Men når vi ikke engang kan

fighte, så kan vi ikke spille lige op med nogen som helst. Det eneste, jeg i dag kan rose spillerne

for er, at de trods alt var enige om at gå ned sammen! Ikke engang et langt brusebad havde

formået at skylle skuffelsen ud af kroppen på Heine Eriksen, træner for Fox Team Nords

håndboldliga-kvinder. Efter en bleg indsats i lørdagens udekamp i Frederiksberg Hallen måtte

nordjyderne indkassere sæsonens andet nederlag i tre kampe mod FCK Håndbold, som på

resterne af det FIF-mandskab, der i sidste sæson i lighed med Fox Team Nord stred hårdt for

at undgå degradering, har fået en fantastisk sæsonstart med sejre i samtlige tre kampe indtil

nu. - Før sæsonen havde to point på nuværende tidspunkt været tilfredsstillende, hvis man ser

på vores program. Men det er alarmerende, at vi en kamp som den i dag simpelthen slås for lidt

for sejren. Når vi holder modstanderen nede på 26 mål, så skal der være spænding om

udfaldet. Men det var der bare ikke i dag. Vi spillede ad h…… til. Mere enkelt kan det ikke siges,

fastslog en skuffet Heine Eriksen. Med den medievante FCK-direktør Flemming Østergaard og

landstræner Jan Pytlick blandt de 810 vidner til opgøret fik nordjyderne en fornuftig start på

opgøret med føringer på 2−0 og 4−2. Gradvist var det dog tydeligt, at mens Fox-forsvaret

endnu engang stod fornuftigt, så vaklede nordjydernes angrebsspil overfor et offensivt FCK-

forsvar. Midtvejs i halvlegen var den smalle Fox-føring ædt op, og i halvlegens sidste ti

minutter fik hovedstadsmandskabet skabt en afgørende føring på fem mål. Den blev yderligere

udbygget i starten af anden halvleg, hvor nordjyderne løb hovedløst rundt på halvgulvet i

hovedstaden uden nøglen til at dirke sig igennem hjemmeholdets forsvar. - Efter en kamp som

denne er der bare én ting at konstatere, og det er, at vi stadig har masser at arbejde med.

Heldigvis har vi nu ti dage til vores næste kamp, som er hjemme mod Kolding. Det er en kamp,

som vi nu ganske enkelt skal vinde, fastslår Heine Eriksen. Kampfakta: Pausestilling: 14−9 Mål

for FCK:Marina Kevo 5, Lina Möller 4, Karina Jespersen 3, Christina Krogshede 3, Camilla Høgh

3, Mette Vestergaard 3 (1), Sofie Steffensen 2, Melanie Smith Nielsen 2, Helle Wehl 1. Mål for

Fox: Ingrid Hrckova 4, Marianne Økland 4, Line Kiærskou 4 (4), Gitte Aaen 3, Heidi Johansen 2,

Helle Dam Nielsen 1, Anja Kristensen 1, Mette Nielsen 1 (1). Udvisninger: FCK Håndbold 4, Fox

Team Nord 4. Dommere: Jan Dahl Laursen og Flemming Beck Rasmussen Tilskuere: 810
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MADANMELDELSE PLUS

Engang blev denne
kro sablet ned af
anmelderne: Nu er
det som et lille
stykke af himlen i
Rold Skov
Der er langt til fortidens et og to-stjernede
anmeldelser, skriver NORDJYSKEs madanmelder,
der blev høj af en lammerillette og et godt glas
hvidvin
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AALBORG HÅNDBOLD PLUS

To bagspillere er på vej til
Aalborg Håndbold, men en
anden er på vej ud

2. VERDENSKRIG PLUS

En del af Aalborgs DNA:
Hævndrabet, der fik hele byen
til at stå sammen

RØGFRI ARBEJDSTID PLUS

Birthe og hendes kolleger blev harme over rygestop på jobbet: Nu har hun
snart sparet sammen til drømmesofaen
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PORTRÆT

Nu finder Rubjerg Knude Fyr også vej til din finger

AAB PLUS

AaB-kaptajn melder sig klar - bænken truer profil
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