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Skövde HF stärkte serieledningen - 33-24 mot BK
Heid utan storspel
15 NOV 2009 21:11
Skövde HF tillät storskytten Adda Walther göra nio mål. 
Serieledarna visade bara stundtals upp ett bra spel. 
Ändå blev det storseger 33-24 (18-14) hemma mot seriefyran BK Heid. 
- Vi vinner på en hög lägstanivå, konstaterar SHF-tränaren Magnus Frisk.

Skapad: 15 NOV 2009 21:11

I och med segern stärkte Skövde HF serieledningen.
På åtta spelade matcher har det blivit full pott.
Gårdagens tillställning i Arenan såg på förhand ut att kunna bli en jämn historia.
Göteborgslaget BK Heid har imponerat hittills, men är nu sju poäng efter SHF.

Inledningsvis var det också jämnt.
Hemmalaget tillätt gästernas storskytt Adda Walther få utdelning direkt från sin vänsternioposition.
Hon dunkade in 1-0, 2-2, 6-6 i början av matchen och gav gästerna självförtroende.

Båda lagen gjorde enkla mål.
Efter åtta minuter stod det 6-6.
Då ryckte BK Heid till 10-6.

Fyramålsunderläget fick Skövde HF att vakna till och prestera halvlekens bästa spel.
Med tio minuter kvar till pausvilan hade hemmalaget vänt på tillställningen till 12-10 efter bland annat två tjusiga mål av
junioren Natalie Lindberg.

Efter 18-14 i paus kunde sedan Skövde HF ganska lätt hålla undan, utan att prestera på topp, och vinna komfortabelt
med 33-24.

BK Heid var någorlunda med i matchen tills det var en kvart kvar vid ställningen 22-26, men hemmalaget kunde hålla
undan och vinna med nio mål.
- Vi spelade inte så jättebra, men vi trampade på hela tiden och hade bra utdelning på kanterna och vid en del
genomspringningar, analyserar Magnus Frisk. Vi hade en bra period när vi gick från 6-10 till 18-14 före paus.
Ingen spelare utmärker sig speciellt i vårt lag. Ändå vinner vi solklart.

Några extraplus förtjänar i alla fall fyra spelare i Skövde HF: sjumålsskytten och matchens lirare, Caroline Aronsson,
mittsexan och försvarsresen Anna Larsson samt junioren Natalie Lindberg, allt bättre med sin vänsterslägga och
vänstersexan Anna Hedin.

- Vi är som bäst när det gäller i slutet av matcher. Vi orkar bäst. Själv är jag inte nöjd förrän jag har 100 procent i
avslutningarna (var 80 i den här matchen), men det var en revansch för mig jämfört med förra matchen (mot Eslöv). Jag
får bra lägen. Överhuvudtaget har vi bra spelare på alla positioner. kommenterar Caroline Aronsson.

Roligt också att långtidsskadade niometersspelaren Sofia Carlson är tillbaka. Hon fick speltid i slutet av matchen och var
nära att bli målskytt.

I BK Heid var Adda Walther särklassig med ett ruskigt hårt skott, även om hon sköt på en bestämd plats i målet nästan
hela tiden. Hemmaförsvaret var alltför passivt i de flesta lägen när hon laddade för skott.

De andra niometersspelarna Elin Karlsson, Caroline Levander och Mikaela
Bernhardsson var också bra före paus, men försvann mer och mer ur spelet ju
längre matchen led. Mittsexan Amondine Webb var också en plusfaktor i BK Heid som har många niometersspelare att
välja på. Det gäller bara att få ihop det till ett lagspel.

Snabbfotade Madelaine Dahlqvist kom ingen vart i den här matchen. Hon fick
inte så mycket speltid heller. Detsamma gäller Karin Hultgren. Fler spelare än Adda Walther måste orka i 60 minuter.
Målvakten Lisa Knutsson höll klass bra länge, men byttes ut i den andra halvleken mot Sara Andersson som också hon
gjorde en del fina parader.

Matchbild: 0-1, 4-3, 5-5, 6-10, 12-10, 14-13, 18-14 (paus), 18-15, 20-15,
23-27, 26-22, 30-22, 33-24

KJELL E LARSSON
 

Bilder från matchen av Magnus Hallqvist

 

Skövde HF-BK Heid 33-24 (18-14)

Målskyttar:

Skövde HF: Caroline Aronsson 7, Anna Larsson 6, Erica Widell 4,
Angelica Wallén 3, Anna Hedin 3, Linda Cadario 3, Natalie Lindberg 3,
Lovisa Henriksson 2, Michaela Ek och Anna-Karin Jiveby.

BK Heid: Adda Walther 9 (2), Amondine Webb 4, Caroline Levander 4, Elin
Karlsson 2, Anna Olsson 2, Sophie Ogrelius, Frida Björkroth och Mikaela
Bernhardsson.

Utvisningar: Skövde HF 2x2 min, BK Heid 1x2 min.

Publik:

710.

Domare: Jesper Johansson och Nicklas Lindau

Matchens lirare:
Skövde HF:

Caroline Aronsson.
BK Heid: Adda Walther
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