
HÅNDBOLD

Hårrejsende udsving hos Fox Team
Nord
Fox Team Nord fra ren katastrofe til tekniske lækkerier

Se hele forsiden

Fox Team Nord Fredericia HK 32-19 Håndbold, 1. division
kvinder FREDERIKSHAVN: Slutresultatet blev som forventet,
men der var store udsving i hjemmeholdets præstationer, hvor
især kampens første 24 minutter var en katastrofe og pinefulde
at komme igennem for de 301 tilskuere. Ganske vist lykkedes
nærmest alt for gæsterne fra Fredericia i den periode, hvor
bundholdet imponerede med solidt forsvarsspil i en fem-et
formation og med Rikke Kristensen som en stærk keeper, men
mere kvikt Fox-spil havde givetvis været i stand til at flå
Fredericia-forsvaret op. Nu skulle der en timeout og et par
udvisninger til gæsterne, før det endelig begyndte at køre for
nordjyderne, der gik fra 8-10 efter 24 minutters spil til en
pauseføring på 15-10. I den periode viste forsvarskrumtappen
Lilian Thørholm, at hun også kan i angrebet, og med tre
scoringer var hun med til at vende kampen, da det så rigtig
skidt ud for rævene. I anden halvleg rullede Fox-angrebene
derudad blandet med lidt tekniske fejl, men det var i hvert fald
godt nok til at sende et mere og mere groggy Fredericia-hold
til tælling. Stort misbrug En sejr på 13 mål er ikke det værste,
men reelt burde Gitte Aaen og kompagni have udstillet
gæsternes mangler endnu mere og vundet endnu større, men
der blev generelt misbrugt for mange oplagte chancer. Og selv
om de to fløje, Gitte Aaen og Lene Kragh, blev topscorere med
henholdsvis syv og seks mål, kunne de begge have lavet en del
flere, hvis ellers sigtekornet havde været bedre indstillet. Efter
pausen bidrog den svenske stregspiller, Johanna Wiberg, til
storsejren med fire mål, men til gengæld var hun
stormisbruger af chancer i første halvleg. Og først da Lilian
Thørholm fik chancen på stregen, kom der gang i scoringen fra
den kant. Også playmaker Lina Möller kom først rigtigt i gang
efter pausen, mens landsholdsbobler Anja Kristensen virkede
ukoncentreret og uskarp, selv om om fik smidt tre bolde i
kassen. I målet indledte Ditte Marie Andersen skidt men
spillede sig op, og hendes indsats var alt i alt godkendt. Efter
10 sejre i 11 kampe holder Fox nu turneringspause til 9. januar,
hvor det gælder VRI på udebane, men kampen alle i klubben
ser frem til, er topbraget mod SønderjyskE 5. februar, som
bliver rævenes debutkamp i Arena Nord. - Men selv om vi af
gode grunde har meget fokus på den kamp, skal vi ikke glemme
de andre opgør, for så går det galt, siger Fox-træner Ola
Månsson. - Mod Fredericia lavede vi masser af tekniske fejl i
kampens start, men efterfølgende viste vi, at så længe der
arbejdes hårdt for sagen, har vi mulighed for at køre et
mandskab af den kaliber helt over. ] Kampfakta: Pausestilling:
15-10 Stillinger undervejs: 5-3, 8-7, 8-10, 16-10, 22-11, 29-15
Mål for Fox Team Nord: Gitte Aaen 7, Lene Kragh 6, Johanna
Wiberg 4, Ingrid Hrckova 4, Lina Möller 3, Anja Kristensen 3
(1), Lilian Thørholm 3, Alexandra Möller 2 Mål for Fredericia:
Merete Nielsen 6 (1), Camilla Roy 4, Anna Andersen 2, Gitte
Uth 2, Maibritt Sørensen 2 (2), Vinni Andersen 1, Stine
Petersen 1, Stine Thorup 1 Udvisninger: Fox 3, Fredericia 5
Tilskuere: 301 i Frederikshavn Idrætshal
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