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Muligheden hang i luften

Målvogter Jessica Pengel holdt Odense HF inde i opgøret mod
Skive men måtte kapitulere.

05 nov. 2006 kl. 04:00

Trine Grauholm

HÅNDBOLD: Odense HF - Skive FH, 22-26, 1. division, kvinder.
De millimeterkorte lokker pegede næsten vandret ud i luften, hovedet virrede fra
side til side og selv ikke et par trøstende klap på skulderen kunne få smilet frem,
for Odenses tyske målvogter Jessica Pengel var dybt skuffet, da hun forlod
Dalum Hallen efter nederlaget til Skive.

- Jeg var 100 procent sikker på, at vi ville vinde den kamp, og for mit eget
vedkommende var der nogle bolde, som jeg skulle have haft. Det er o.k. at tage et
straffe eller en kontra og være glad for det, men til gengæld er der nogle skud,
der går mellem benene på mig og nogle skud udefra, hvor jeg står i den forkerte
side. Det irriterer mig, forklarede hun på flydende dansk.

Den 21-årige tysker havde ellers ikke synderlig grund til at være hård ved sig
selv, for i perioder var det hende, der med gode redninger satte gang i
kontraspillet og dermed holdt Odense inde i kampen.

I det etablerede angrebsspil havde hjemmeholdet i perioder stadig for lidt tempo
og måtte derfor knokle sig til hver eneste scoring, mens gæsterne havde noget
lettere ved at spille sig igennem, og det kostede i sidste ende så mange kræfter
for Odense, at holdet mod slutningen faldt lidt sammen.

Læser idræt på uni.
Det gik også ud over den tyske skanse, der er kommet til Odense efter et år på
Oureskolerne og GOG's andethold.

- Vi trænede kun to-tre gange om ugen, og i mit første år i Danmark fokuserede
jeg mere på min uddannelse, at lære sproget og undersøge mine muligheder i
Danmark. Nu træner jeg igen på højt niveau, og det er jeg meget glad for,
fortæller Jessica Pengel, der nu er flyttet til Rasmus Rask-kollegiet i Odense og
er begyndt at studere idræt på universitetet.

- Det har altid været en drøm for mig at komme til at spille i Danmark, og min
plan er at blive her i hvert fald til jeg er blevet bachelor. Min drøm er at komme
til at spille en ligakamp, og den helt store drøm er at komme på det tyske A-
landshold, men det er alt for tidligt at tænke på, lyder det fra Jessica Pengel, der
har spillet på både det tyske U- og Y-landshold.

1. DIVISION KVINDER

I hallen to uger gammel
Hun har da heller ikke evnerne fra fremmede, for blot to uger gammel var hun
første gang med i hallen for at se sin far spille håndbold, og mor og bedstemor
har også haft den klistrede læderkugle i håndfladerne, mens Jessica Pengels
søster nu er gået dommervejen.

Hvilken vej det går for Odense i denne sæson gav kampen i går et lille fingerpeg
om, men omvendt var Skive, der nu indtager rækkens andenplads, ikke
frygtindgydende.

- Vi skal slide os til det hele, for de er fysisk stærkere end os, og vi er heller ikke
sammenspillede nok, konkluderede Odense-træner Jan Larsen, der trods
skuffelsen kunne glæde sig over flotte præstationer af Kristine Assersen og Ditte
Beck.

Til gengæld fik islandske Stella Björk Oskarsdöttir ikke spilletid.
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Odense hf - Skive fH 22-26 (8-10).

Kampens gang: 0-2, 3-7, 5-7, 8-8, (8-10), 9-13, 15-13, 17-19, 20-24, 22-26.

Mål: Odense hf: Julie Christine Jensen 5, Kristine Assersen 3, Cissa Assersen
3, Ana Razdorov Lyø 2, Mai Hygum Andersen 2, Mette Jensen 2, Julie Westfall
Larsen 2, Ditte Beck 2, Helle Nørgaard 1.

Skive fH: Karen Smidt 6, Mette B. Kristensen 6, Beatriz Sanches Camunas 5,
Dianne Møller 3 (1), Sanne Bak-Pedersen 3, Grith Kristensen 2, Louise Korup
1.

Udvisninger: Odense hf: 1 x 2 minutter. Skive fH: 2 x 2 minutter.

Bedste spillere: Odense: Kristine Assersen. Skive: Mette B. Kristensen.

Dommere: Per Krabbe og Alex vad - gjorde det fint.

Tilskuere: 200 i Dalum Hallen.

Odenses næste kamp: 12. november klokken 14: TMS Ringsted - Odense hf.
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