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HÅNDBOLD. Langfredag spillede HØJ's 2.divisionsdamer den første af to

kvalifikationskampe i første oprykningspulje, hvor de møder

2.divisionskollegerne fra DHG, Odense samt Søndermarkens IK fra Viborg.

Her går de to bedste hold videre til næste runde mod to 1.divisionshold. I

Ølstykkehallen var HØJ oppe mod Søndermarkens IK fra Viborg, og det

endte med en sikker sejr til jyderne efter slutcifrene 23-31, og dermed ser

det allerede svært ud for HØJ inden kampen næste fredag mod DHG i

Odense.

"Vi vidste godt, at det var et stærkt hold, de kommer med flere spillere, som

både har spillet i Ligaen og i 1.division. Vi havde set en video på dem, og

kendte deres fysiske niveau, men vi havde større problemer med deres 7'er

(Mette Kristensen, red.) end vi havde regnet med. Hende måtte vi hele tiden

gå frem til, det kostede kræfter og gav samtidigt plads til de andre. Vi havde

enkelte udfald, men ellers føler jeg ikke, at vi har tabte med 8 mål", sagde

HØJ's træner Claus Kuno efter kampen.

Hjemmeholdet fik bestemt ikke den bedste start, da var bagud med 1-5 efter

9 minutter efter et noget nervøst og famlende udlæg med flere tekniske fejl.

Men siden fik de smidt nerverne over bord, hvor forsvaret fik lukket af

suppleret med et par flotte redninger af Susanne Jensen, og på bare tre

minutter fik de reduceret til 4-5 og var tilbage i kampen. Desværre blev

Louise Wendelbo kort efter skadet, da hun faldt uheldigt ned på ryggen efter

en tackling, så hun måtte forlade kampen.

Selv om HØJ kom flot tilbage, så måtte det konstateres, at de var oppe mod

en klassemodstander, som de havde svært ved at hamle op med.

Søndermarken virke godt organiseret både i forsvar og angreb, og især på

kontraløbene lå løbemønstrene på rygraden, så de scorede flere mål på

denne konto. Den store iscenesætter var Mette Kristensen, der voldte HØJ

store problemer både i forsvar og angreb.

Stille og roligt trak Søndermarken igen fra, og med 5 minutter tilbage af

halvlegen havde de øget til 9-14, men i slutfasen fik HØJ hentet et par mål til

pausestillingen 12-15.

Ligesom i kampens start, så fik HØJ også en skidt start på 2.halvleg, hvor

gæsterne efter fire minutter havde øget til 14-19. Hjemmeholdets

afslutninger i denne halvleg minimerede sig primært til bagspillerne, idet

fløjene og stregen sjældent kom i spil, og det lagde et stort pres på Vibeke

Gunge og Frederikke Gulmark. Midtvejs i halvlegen havde Søndermarken

øget til 17-24, men HØJ kom endnu en gang tilbage, og med 5 minutter

tilbage havde ædt sig ind til 23-27, og tilskuerne anede et spinkelt håb. Det

satte et par kiksede afslutninger dog en stopper for, og i stedet kunne

gæsterne score kampens sidste fire mål, så det endte en ærgerlig stor sejr

på 23-31, hvilket kan gøre det svært for HØJ med målscoren, når det

samlede regnskab for de to kampe skal gøres op.

"Det var et rutineret og klogt spillende hold. Desværre bliver vi ramt af lidt

mismod til sidst, hvor vi ellers kun er bagud med 23-27, og egentligt er godt

med, og der skulle vi nok have satset noget mere", sagde HØJ-træneren.

Nu gælder det den næste kamp på fredag kl.19.30 mod DHG i Odense, og

den ser Claus Kuno frem til.

"Vi er stadig ved godt humør, der er nogle enkelte småting, som vi skal have

rettet. Nu venter vi på en video med DHG, for lige i øjeblikket aner vi ikke

intet om dem" erkender han.

KAMPFAKTA. Kvalifikationskamp, damer: HØJ – Søndermarkens IK 23-31

(12-15). HØJ: Frederikke Gulmark 6, Vibeke Gunge 4, Helene Steffens 4 (2),

Ida Kingo 3, Anne Cathrine Jakobsen 2, Trine Mortensen 1, Caroline Schmidt

1, Denise Kjærulff 1, Julie Grønbech 1. Søndermarkens IK: Mette Kristensen 7,

Jeanette Lang 5, Karen Smidt 5, Sarah Hansen 4 (2), Charlotte Mortensen 3,

Maria Andersen 3, Louise Lyngsø 2, Grith Kristensen 2 (2). Udvisninger: HØJ

3, Søndermarken 2. Tilskuere 125. 
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