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Taars trynet af TMS

TAARS/UGILT-RINGSTED23-32 (9-17 HÅNDBOLD, 1.
DIVISION, KVINDER TAARS: I den forrige kamp ude mod BK
Ydun holdt Taars/Ugilt udsalg i anden halvleg, men i går
indledte hjemmeholdet med et brandudsalg mod TMS
Ringsted, der prompte slog til og tog en afgørende føring. - Vi
førte 1-0 og havde scoret på vores blot andet angreb. Efter 18
minutters spil førte TMS Ringsted 13-3, og jeg var pisket til at
tage en timeout, siger Taars/Ugilt-træner John Christiansen.
Herefter fik Taars-tropperne dog samlet sig selv så meget op,
at tingene blev rettet en hel del allerede før pausen, og i anden
halvleg var hjemmeholdet tættest på ved stillingen 22-28 med
små 10 minutter igen. - Vi løb ind i nogle udvisninger til sidst,
og så kom TMS Ringsted igen foran med ni mål. Det skal dog
også siges, at de i målvogter Vilma Gainskytte havde en uhyre
stærk profil. Jeg har ikke set bedre keeper i 1. division, og jeg
synes også, at TMS Ringsted er det bedste hold, vi hidtil har
mødt i denne sæson. Deres forsvar var meget stærkt, forklarer
John Christiansen. Taars/Ugilt har nu indkasseret fem nederlag
i seks kampe i rækken. Næste opgave er en udekamp mod et af
øvrige bundhold, VRI Risskov, og den spilles torsdag otte dage.
Taars/Ugilt havde ellers programsat en kamp ude mod SK
Århus på søndag, men den er flyttet til 9. eller 10. november. ]
Kampfakta: Stillinger undervejs: 1-0, 3-13, 22-28. Mål for
Taars/Ugilt: Malene Vejrum 6, Christina Haugaard 5, Helle
Carlsen 4, Winnie Charlotte Petersen, Charlotte Larsen og
Anne Korbo hver 2, Christine Sønderlund og Sanne Jensen hver
1. Mål for TMS Ringsted: Tanja Laursen 7, Camilla Sølling
Hansen 6, Malene outzen, Anita Rintza, Lise Martinsen,
Camilla Wulff og Tina Houborg hver 3, Stinne Nygaard og Mie
W. Larsen hver 2. Udvisninger: Taars/Ugilt 3, TMS Ringsted 3.
Dommere: Henrik Aagaard Andersen og Henrik Sigvardsen.
Tilskuere: 150.
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