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Fra bænken ind som topscorer
HS Nord styrkede selvtilliden før topbraget på lørdag hjemme mod Team Esbjerg

Se hele forsiden

Skjern - HS Nord27-34 (11-15) Håndbold, 1. division vest,
kvinder SKJERN: Hun havde tre svage kampe bag sig og måtte
tilbringe det første kvarter på bænken, men så tør det svagt
antydes, at Charlotte Stausholm fik dementeret alle
antydninger om, at hun som 27-årig skulle have mistet
fordums styrke. Med ni scoringer gik den skudstærke back
forrest hos HS Nord i et opgør, hvor hun bl.a. effektivt
udnyttede, at Skjern i en periode forsøgte sig med personlig
opdækning af både Rikke Nielsen og Louise Mortensen. - Jeg
har haft en snak med Charlotte Stausholm i den forløbne uge,
og hun tog virkelig min kritik til efterretning. Men hun skyldte
også en god indsats, lød det fra cheftræner Kenneth Jensen,
der tillige uddelte ekstra plusser til to andre spillere, der
startede på bænken, Christina Haugaard og Helle Secher. -
Vores store bredde blev kraftigt understreget, og vi kom lidt
lettere til sejren end ventet. Jeg var på forhånd ikke i tvivl om,
at vi havde et bedre hold end Skjern, men jeg var en smule
bange for, om spillerne ville have topbraget på lørdag hjemme
mod Team Esbjerg for meget i hovederne. Stort rykind i vente
HS Nord bragte sig hurtigt foran med tre-fire mål, og Skjern,
der havde vundet seks af sæsonens syv første kampe, blev
aldrig nogen reel trussel. Hjemmeholdets skarpskytte, Heidi
Hedegaard, nåede op på 10 træffere, men heraf var de seks på
straffekast, og eks-landsholdsspilleren Conny Hamann-
Boeriths blev holdt nede på én scoring. Kenneth Jensen fandt
dog Skjerns 27 scoringer i overkanten på en dag, hvor hverken
målvogterne Mette Hyldgaard og Jane Pedersen eller
opdækningen hos HS Nord holdt et prangende niveau.
Angrebsmæssigt var det også et lille minus, at både Rikke
Nielsen og Anniken Solberg tillod sig at brænde et straffekast,
men HS Nord havde rigelig kvalitet til at styrke optimismen
forud for lørdagens vigtige eksamen mod Team Esbjerg i
KFUM-hallen, hvor begge hold stiller op med maksimumpoint
efter syv runder. Team Esbjerg nedsablede i går Hornbæk 40-
22. - Vore 17 samarbejdsklubber får tilbudt billetter til halv
pris, og interessen er så stor, at vi venter op mod 1000
tilskuere, siger sportschef Per Andersen. Kampfakta: Stillinger
undervejs: 2-5, 6-10, 16-24, 22-32. Topscorere for Skjern:
Heidi Hedegaard 10 (6), Malene Dalgaard 5. Mål for HS Nord:
Charlotte Stausholm 9 (1), Maren Villabø 6, Louise Mortensen
6 (2), Rikke Nielsen 5, Helle Secher 3, Anniken Solberg 2, Signe
Haagensen 1, Christina Haugaard 1, Trine Overgaard 1.
Udvisninger: Skjern 5, HS Nord 6. Dommere: Erik Jørgensen og
Hans Jørgen Vad. Tilskuere: 150.
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