
HÅNDBOLD

Linen er både stærk og holdbar
Line Kiærskou trodser intet lægeforbud og sprudler igen efter tre ugers pause på grund af
sygdom

Se hele forsiden

FOX TEAM NORD TVIS/HOLSTEBRO 24-17
HÅNDBOLDLIGAEN, KVINDER FREDERIKSHAVN: Det har
været fremme, at hun trodser lægernes råd og spiller hasard
med sit helbred ved at fortsætte med at spille håndbold - men
linen er både stærk og holdbar. - Det hele har været blæst
noget op, siger Line Kiærskou. Jeg har aldrig fået den besked af
lægerne, at jeg ikke måtte spille. Jeg har blot fået at vide, at når
jeg en gang stopper, så vil jeg nok få det bedre, lyder det fra
hovedpersonen i den sygdomssag, der indtil i går havde holdt
hende borte fra kamp og træning i tre uger. Hvad, hun præcist
er plaget af, fortoner sig lidt, men hendes immunforsvar har
sandsynligvis lidt skade af en virus-infektion. Hun fastslår
imidlertid, at hun har det fint, ja rigtig godt, og på ingen måde
føler sig hæmmet. Det understregede hun i går, da hun, efter at
have siddet på bænken de første 20 minutter, gjorde sin entré
og var med til at stabilisere Fox's angrebsspil. Det er klart, at
man sidder og kigger de fejl ud, der bliver lavet. Vi startede
ikke godt, siger hun om de første 12 minutter, der blot bød på
to Fox-scoringer mod fem til gæsterne. Men »Linen« holdt, og
med sin gode teknik og fine blik for medspillerne kom hun ind,
og var med til at sikre, at Fox Team Nords livline til den bedste
række blev holdt både stram og kort. Vel havde hun også sine
boldtab - og sendte bolden over mål på et straffekast - men
især i anden halvleg medvirkede hun til hjemmeholdets
opblussen, der hurtigt fjernede al spænding om udfaldet. - Det
var en vigtig kamp, så derfor var der måske også lidt nerver på i
starten. Havde vi været skarpere i vor kontrafase, så havde vi
afgjort sagen allerede inden pausen, for Olga Hoffmann i målet
stod jo fantastisk godt og reddede utrolig mange gange, så vi
kunne komme af sted. - Men den her sejr blev forhåbentlig lidt
af et springbrædt for os til de næste kampe, for vi skal meget
gerne vinde næste gang over Skovbakken også, så vi får skabt
det rigtige hul, lyder det fra den engagerede og altid ihærdigt
kæmpende Line Kiærskou, som fik sat to bolde i nettet i den
solide Fox-sejr. Inga Hrskova gjorde en forskel på de to hold
som skytte. Selv om hun tog et langt tilløb til sine otte
fuldtræffere, så var hun præcis den spiller, gæsterne ikke
rådede over. Også Gitte Aaen på fløjen markerede sig fint med
seks træffere, og i det hele taget var Fox-forsvaret - med
storspillende Olga Hoffmann i spidsen - effektivt og solidt,
men over for et hold, der ikke har format til HåndboldLigaen.
Kampfakta: Pausestilling: 9-8 Stillinger undervejs: 0-2, 2-5, 7-
5, 9-8, 12-8, 16-11, 20-13. Mål for Fox: Inga Hrckova 8, Gitte
Aaen 6, Helle Dam Nielsen 3, Line Kiærskou 2, Camilla
Nørgaard 1, Heidi Johansen 1, Lilian Thørholm 1, Therese
Henden 1, Malene Vejrum 1. Mål for Tvis/Holstebro: Mie Sejer
Hansen 7 (2), Hrafnhildur Skuladottir 3, Heidi Brander 2, Mette
Rønberg 2, Mariska Schenkel 2, Kristina Black 1. Udvisninger:
Fox en, Tvis/Holstebro to Dommere: Claus Gramm Pedersen og
Henrik Mortensen. Tilskuere: 675.
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