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Kropps vek ner sig i kvalet
Handboll • I en jämn match förlorade Kropps Dam mot Tumba. Kropps gjorde alldeles

för enkla missar vilket avgjorde kvalmatchen. – Vi har fått en väckarklocka, säger

tränaren Björn Blomquist.

ANNONS
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Resultatet skrevs till 27-25.

När det stod 24 lika med bara några minuter kvar tänkte Kroppstränaren att man skulle
ta segern. Några tappade bollar senare hade Tumba gjort tre raka mål och det blev förlust
i stället. Björn Blomquist är riktigt besviken när Bohusläningen når honom.

– Tumba spelade som vi väntat oss, det kom inte som en överraskning. Det är några
spelare som gör jobbet hos oss men det räcker inte utan samtliga måste göra ett bättre
arbete. Vi måste rannsaka oss själva för det här duger inte.

ANNONS

Inledningsvis spelar Kropps bra och kommer till många lägen. Avsluten är dock alldeles
för enkla och skotten gör det lätt för målvakten. Tumba gör ett litet ryck i första halvlek
när Kropps har en dålig period med ett stillastående försvar. Efter en punktmarkering på
Sandra Eriksson kommer man dock tillbaka och det är lika i halvtid.

– Vi har ett bra snack i halvtid men gör sen en katastrofal start i andra samtidigt som de
fick medgång. Då får vi kämpa i uppförsbacke, säger Blomquist.

Nu väntar andra mötet i Agnebergshallen den 11 april och Björn Blomquist vet vad han
ska göra när han kommer hem.

– Jag kommer att analysera detta till beståndsdelar. Vi har fått en väckarklocka nu och
alla måste kolla sig själva i spegeln. Det är bara en sak som gäller nu och det är revansch
med stora bokstäver.
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 Dela  Dela

Tumba: Sofia Wiberg 8, Sandra Eriksson 7 (2), Veronica Stenbeck 4, Andrea Johansson 3, Ronja

Gustafsson 2, Theres Östlund 2, Emma Håkansson. Kroppskultur: Rebecka Sandberg 7, Maria

Pettersson 5, Frida Alm 5 (1), Johanna Söderqvist 2, Matilda Jorfors 2, Charlotte Brandt 2 (2),

Caroline Aronsson, Maria Hedenquist.
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