
HÅNDBOLD

Håbet om overlevelse er tændt
Hanne Frandsen kom ind fra bænken og var den afgørende faktor i sæsonens første sejr til
Frederikshavn Fox

Se hele forsiden

Frederikshavn Fox SønderjyskE 22-21 Håndboldligaen,
kvinder. FREDERIKSHAVN: Det, der efter 12 minutter lignede
ren og skær afstraffelse af SønderjyskE, endte med at blive en
neglebidende gyser, som Frederikshavn Fox kun vandt på
Hanne Frandsens mirakler i målet. Veteran-keeperen startede
på bænken, hvor hun kunne se sit hold være foran med 9-3,
men tingene smuldrede inden pausen, og derfor fik hun
chancen i stedet for Ditte Marie Andersen fra 2. halvlegs start.
Hanne Frandsen takkede for tilliden med 11 klasseredninger -
oveni det straffekast hun snuppede i sin eneste aktion i første
halvleg. - Det var fantastisk dejligt at få en sejr. Det har vi
ventet på, lige siden vi startede træningen i maj. Det er en
utrolig forløsning, og jeg er glad for, at jeg kunne bidrage med
nogle gode redninger, sagde Hanne Frandsen efter kampen.
Hun har en god forklaring på, at hun fandt storspillet frem
mod netop SønderjyskE. - Jeg synes, at deres hold står godt til
mig som keeper. Deres spil handler meget om skud fra
distancen, og det er lige guf for mig, siger Hanne Frandsen.
Fox-træner Anders Thomsen var heller ikke sen til at rose sin
målvogter for at have haft en afgørende hånd med i sejren. -
Det er den slags, der gør, at marginalerne for en gangs skyld
falder over til vores side, og det synes jeg faktisk vi har
fortjent, siger han. Træneren gik ikke i panik, selv om holdet
smed en seks-måls føring væk undervejs. SønderjyskE fik
kontakt ved 16-16, men de var aldrig foran. - Vi var super
tændte fra start, og det var SønderjyskE ikke. Efter et kvarter
finder de deres spil, og så var jeg godt klar over, at det ville
blive spændende hele vejen, siger Anders Thomsen. Han kunne
se en føring på 22-19 blive forvandlet til 22-21 med tre
minutter igen, men så blev der heller ikke scoret mere i en
hektisk slutfase. - Det var ikke lige kønt i dag, men vi fighter
røven ud af bukserne, og det element manglede vi i den grad
mod GOG i onsdags. Vi får helt vildt meget selvtillid ovenpå
den her præstation. Det giver os troen på, at vi er på rette vej,
selv om nogle måske havde dømt os færdige, siger Fox-
træneren. Sejren sender frederikshavnerne op over
nedrykningsstregen, og holdet kan tage et nyt stort skridt på
vej mod overlevelse næste søndag på udebane mod Team
Esbjerg, der nu er under stregen sammen med SønderjyskE. -
Men skal vi have point dernede, så skal vi spille endnu bedre.
Esbjerg har et meget klogt og rutineret hold, som ofte spiller
over evne i egen hule. Men efter i dag er alt muligt, slutter en
lykkelig Anders Thomsen. Kampfakta: Pausestilling: 13-11
Stillinger undervejs: 4-0, 9-3, 11-10, 15-13, 16-16, 19-17, 21-
18, 22-19. Mål for Frederikshavn Fox: Johanna Wiberg 5, Anja
Kristensen 5 (3), Gitte Aaen 4, Ingrid Hrckova 3, Lina Møller 2,
Lene Kragh 2, Alexandra Møller 1. Mål for SønderjyskE: Marina
Rokic 7, Anne Jensen 4, Cecilie Thorsteinsen 3, Alena
Polaskova 3, Gro Knutsen 3, Åsa Könsberg 1. Udvisninger:
Fr.havn FOX 4, SønderjyskE 2. Tilskuere: 826.
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