Overraskende bonuspoints i Aalborg
Lemvig-Thyborøn.dk. 12. dec. 2011
Ikke mange troede på, at Lemvig-Thyborøn Håndbold formåede at hente points i Gigantium lørdag eftermiddag mod det
på papiret stærke Aalborg-mandskab.
Ikke desto mindre lykkedes det efter en formidabel indsats af vestjyderne at hente to til trængte points efter en målfest,
der endte med LTH-sejr på 38-36.
"Det var helt fantastisk at se, hvordan alle på og omkring holdet gav alt, hvad de havde i sig. Der blev løbet kontraer på
alt, og i forsvaret sled og slæbte spillerne foran Jonas Degnbol, der virkelig var i hopla med mange fine redninger",
fortalte sportsdirektør Lars Broe efter triumfen.
Lemvig-Thyborøn Håndbold var foran fra start, og i første halvleg var føringen et par gange oppe på tre mål, men
pausestillingen var 15-14.
I anden halvleg kom hjemmeholdet foran med et enkelt mål midt i halvlegen, men så slog LTH i almindelighed og
Rasmus Søby i særdeleshed til med en række fine scoinger i den afgørende fase, hvor også Marius Hovde imponerede
med gode scoringer.
"Henrik Jepsen måtte melde fra på grund af en fodskade, men Jonas Degnbol leverede varen til UG: I det stationære
forsvar var det igen Jonas Porup, der gik forrest med en imponerende fight, og selv om der blev scoret mange mål, så
var defensiven faktisk slet ikke så ringe", mente Lars Broe.
Ironisk nok blev hjemmeholdets keeper Søren Pedersen kåret som sit holds bedste spiller, og det fortæller lidt om, at
LTH kom til mange fine afslutningsmuligheder.
"Vi var foran med fem mål med tre minutter igen, og Aalborg satsede hele butikken. Denne gang holdt vi stand, og de to
points er utroligt vigtige for os efter mange ugers hårdt arbejde i træningslokalet", sammenfattede Lars Broe.
LTH har tre vigtige kampe før jule- og januarpausen. På lørdag kommer Sønderjyske til Vestjysk Bank Arena, og
herefter gælder det svære udekampe i Aarhus og Skive.
Målscorere Aalborg Håndbold: Kristian Kjelling 9, Jacob Bagersted 8, Jonas Larholm 6, Henrik Mølgaard 5, Jan
Lennartsson 4, Håvard Tvedten 2, Martin Larsen 1, Rune Spliid 1.
Målscorere Lemvig-Thyborøn Håndbold: Rasmus Søby 11, Jeppe Fruensgaard 8, Martin Hovde Andersen 5, Rasmus
Porup 5, Andreas Gjeitem 4, Jeppe Green 2, Torben Vinther 1.

