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28 okt. 2002 kl. 00:00

Aftlf. 7912 4644

Der var næsten tale om regulær afstraffelse, da Team Esbjergs suveræne kvindehold i
håndbold i går ydmygede Vidar Sønderborg i Stadionhallen.

Esbjergenserne var en klasse eller to - ja måske endda tre - bedre end gæsterne, der slet
ikke havde evnerne til at true de vestjyske oprykningskandidater. Derfor kom det for Team-
kvinderne mest af alt til at minde om en stille træningstime uden alt for meget sved på
panden.

Vidar Sønderborg producerede et hav af tekniske fejl og det blev de prompte straffet for.
Det ene hurtige kontrastød efter det andet rullede af sted, og netmaskerne blafrede stort
set konstant bag sønderjydernes sagesløse målvogter, der var i overhængende fare for at
pådrage sig en rygskade, når hun hele tiden skulle ind i kassen og fiske bolden ud.

Foran med ti mål

Allerede midt i første halvleg var tingene sat på plads. På det tidspunkt havde Team Esbjerg
totalt leget kispus med Vidar Sønderborg og bragt sig foran med ti mål.

Anfører Lotte Haandbæk styrede kombinationerne med hård hånd. Hun stod selv for 11 mål
og var i det hele taget kampens helt store spiller på et velfungerende hold.

- Jeg synes, at vi var gode til at holde dampen oppe. Det har tidligere været et problem for
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os, at vi indimellem slækker på tempoet. Vi lavede ikke mange fejl mod Vidar, men vi vandt
på en lidt billig baggrund, sagde en tilfreds Lotte Haandbæk efter den komfortable sejr på
42-21.

Sejr gav selvtillid

Lotte Haandbæk var nu ikke alene om at imponere. Også Anja Myrup, Karin Lund, Lena
Jensen og keeperne Dorthe Rask og Annie Underbjerg leverede glimrende præstationer.

- På søndag venter der os en svær udekamp mod Skjern, så jeg er glad for, at vi i den grad
var i stand til at uddele tørre tæsk til Vidar Sønderborg. Det giver selvtillid, erkendte Lotte
Haandbæk.

Kampen i tal

Team Esbjerg - Vidar Sønderborg 42-21 (20-11).

Stillinger undervejs: 9-3, 15-6, 19-9, 27-14, 36-17, 40-20.

Mål Esbjerg:

Lotte Haandbæk 11, Lena Jensen 8, Karin Lund 7, Anja Myrup 6, Ane Vig Krogsgaard 5, Carin
Larsen 4, Rikke Jensen 1.

Banens bedste:

Lotte Haandbæk, Esbjerg.

Udvisninger:

Esbjerg 1, Vidar 1.
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