
HÅNDBOLD

Skaktræk gav TST fortjent sejr
Gæsterne stækket

Se hele forsiden

Anniken Solberg - med bolden - scorede ni mål for TST, mens Tina Winther til venstre satte bolden i nettet fem gange.
Arkivfoto: Ajs Nielsen

TST NYKØBING F. 26-23 HÅNDBOLD, 1. DIVISION, KVINDER
Af Jørn Eriksen joern.eriksen@nordjyske.dk @Brød.9.u-
indryk:TAARS: To ”overfrakker” til gæsternes mest målfarlige
spillere, Stine V. Pedersen og Camilla Stilling, gjorde udslaget,
så fremstormende Team Sindal-Taars kunne hente den anden
sejr i foreløbig tre kampe i rækken. - Det var det, der knækkede
dem. - Vi gjorde det ikke fra anden halvlegs start, men i
slutfasen valgte vi at sætte deres to skarpeste skytter ud af
spillet, og det havde de intet modtræk til, siger Stefan Madsen,
den ene halvdel af TST-træner-duoen. Den halvdel udgøres af
Kenneth Jensen. TST-tropperne leverede på ingen måde en
prangende indsats. Spillerne havde store problemer med at få
det vante flow i spillet, og selvom hjemmeholdet evnede at
spille sig til et passende antal chancer overfor gæsternes
offensive forsvar, så misbrugte spillerne alt for meget på
gæsternes målmand. - Samtidig havde vi svært ved at få vores
vante 6-0-forsvar til at fungere godt nok, og vi forsøgte os
undervejs med en 5-1-opdækning, men det var først og
fremmest den dobbelte mandsopdækning af deres to profiler,
der fik kampen til at vippe til vores fordel, fortsætter Stefan
Madsen. Sædvanen tro førte nordmanden Anniken Solberg an i
løjerne for TST scoringsmæssigt. Hun bombede bolden i nettet
ni gange, heraf fem på straffekast, men Anne Thorsen og Tina
Winther gjorde også deres pligt med samlet 11 scoringer, Hos
TST indkasserede stregspilleren Camilla Søndergaard et
direkte rødt kort syv minutter efter pausen, da hun kom for
sent med en tackling på gæsternes Stine V. Pedersen, og TST-
stregspilleren er dermed i karantæne på lørdag, når det gælder
lokalopgøret ude mod Frederikshavn Fox. [ Kampfakta:
Stillingen ved pausen: 11-11. Stillinger undervejs: 1-3, 9-10,
15-15, 20-20, 21-21.Mål for TST: Anniken Solberg 9 (5), Anne
Thorsen 6, Tina Winther 5, Camilla Søndergaard og Ann
Jensen hver 2, Caroline Hedegaard og Camilla Nørgaard hver 1.
Topscorere for Nykøbing F: Stine V. Pedersen 6, Camilla
Stilling 5. Udvisninger: TST 1 - Nykøbing Falster 3. Dommere:
Ole Blok og Thomas Martinussen.Tilskuere: 150.
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