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Håndbold: Selv den største optimist i Birkerød havde vel egentlig
ikke forventet, at
Birkerøds
håndbolddamer
onsdag aften, skulle
kunne hamle op
med København
Håndbolds
reservehold -
herefter kaldet FIF.

Det blev da også til
den ventede
hjemmesejr på 33-

18, efter en pauseføring på 18-11 til FIF.

Der var forskel så det battede. Birkerød kunne slet ikke løbe retur
med gæsterne, og selv om gæsterne næsten hevr gang fik
afsluttet angrebene, så var boldene sendt af sted med ringe
trussel, så det ikke var noget problem for FIF keeperen Pia
Pedersen.

Hvis ikke Helle Hansen i Birkerød målet havde sat rigeligt med
fodparader, så kunne ydmygelsen været blevet endnu større.
Botilla Møller, kan også stadig lirke bolde i kassen og bagspilleren
Anne Sophie Vendal kunne som den eneste kunsten at tordne
bolde i kassen - men det var ingenting imod, hvad Kamilla Brix
kunne præstere, og Dea Madsens speed var i særklasse.

FIF'erne havde det også med at skræmme Birkerøds angribere ved
pludselig at kaste tre spillere synkront frem imod dem. Og så
hyggede man sig ligeledes på bænken, når man ved opgiverkast
sendte sin sidste markspiller ind fra bænken med kurs imod
Birkerøds kant.

Det tyvetrick var lige ved at lykkes i to tilfælde.
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Birkerød fik en god lektion håndbold og en god gang træning.

Næste søndag venter den alt-afgørende kamp ude mod Hørsholm.

2. division pulje 3, kvinder

FIF-Birkerød 33-18 (18-11)

FIF: Kamilla Brix 7, Dea Madsen 7 (3), Elida Ziberi 5, Gitte Durmizi
4 (1), Alexandra Bæhr 3, Lene Magnussen 2, Samantha Wolz 2,
Mathilde Zarp 2, Karina Jespersen 1.

Birkerød: Sofie Bloch 5 (2), Botilla Møller 4, Anne Sophie Vendal 4,
Louise Steengaard 2, Britt Damsgaard 1, Sandra Rosengren 1, Julie
Steengaard 1.

Udvisninger: FIF 2: (Lene Magnusen og Lise Hjelvang) Birkerød 2:
(Botilla Møller, Sandra Rosengren)

Tilskuere: 35




