
HÅNDBOLD

TST fik hurtig oprejsning
Vendelboer fik vendt tingene i anden halvleg

Se hele forsiden

Char lot te Niel sen blev top sco rer for TST med seks mål.foto: peter broen

@Resul.l:ydun-team sindal taars26-27 @Resul.ll:håndbold, 1.
division kvinder Af Jens Ole Pedersen
jens.ole.pedersen@nordjyske.dk @Brød.9.u-
indryk:KØBENHAVN: Efter blamagen i sidste runde med et
nederlag til bundholdet TMS Ringsted rejste Team Sindal Taars
sig flot i udekampen mod Ydun, og især fløjspiller Charlotte
Nielsen leverede en fremragende indsats med seks scoringer
som et fornemt facit. - Vi var bagud 10-13 ved pausen, men i
løbet af otte minutter i anden halvlegs start fik vi vendt
situationen totalt og bragt os i front med 16-14, og den føring
holdt vi kampen ud, fortæller en meget glad TST-træner Stefan
Madsen. Hjemmeholdet fik dog skabt spænding i slutfasen ved
at reducere til 26-27 50 sekunder før tid, og Ydun fik endda
muligheden i de allersidste sekunder, men chancen løb ud i
ingenting, og dermed kunne vendelboerne sikre sig begge
point. Fin oprejsning - Og bedre oprejsning kunne vi ikke få,
siger Stefan Madsen, der ikke mindst har verbale roser til sit
holds forsvarsspil. - Problemet var ikke mindst før pausen, at vi
ikke fik scoret tilstrækkeligt på vores chancer. Det fik vi
heldigvis løst i anden halvleg, hvor vi også fik gang i
kontraspillet. - Positivt var det også, at vi slap for de kedelige
udfald, og hele tiden troede spillerne på sejren. Derfor
fortjener hele holdet også ros for en positiv og helhjertet
indsats, hvor især Charlotte Nielsen gjorde det fremragende. [
Kampfakta: Pausestilling: 13-10 Stillinger undervejs: 5-5, 8-6,
18-19, 26-27 Topscorere Ydun: Camilla Larsen og Line
Jørgensen 5 Mål for TST: Charlotte Nielsen 6, Tina Winther 5,
Camilla Nørgaard 4, Camilla Søndergaard 3, Betina Nielsen 3,
Anne Thorsen 3 (1), Sanne Jensen 2, Ann Jensen 1
Udvisninger: Ydun 1, TST 2 Tilskuere: 30
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