
 

Et par ord fra cheftræner Thomas Lyngsaa, om opstarten for 1.division truppen:  

 

Vi har ikke rigtig kunne få samlet hele truppen 100% endnu, da folk har afholdt sommerferie.  

Vores venstreback Mia er i Afrika med sit arbejde og kommer først hjem her sidst i august og skal spilles ind 

igen på holdet.  

 

Men heldigvis er truppen nu blevet så stor at den tæller hele 21 spillere, her i blandt også de nye unge 

spillere som er kommet med fra HCO talentcenter Laura; Mathilde og Bara.  

 

Truppen der har været tilbage har virkelig lagt på her henover sommeren. De kæmper virkelig for det.  

Kæmpes skal der også hvis vi vil indfri vores mål, hvilket er at forblive i 1. Div.  

Men det bliver bestemt ikke nemt.  

Allerede i første kamp møder vi Bjerringbro som spillede med om oprykning til ligaen i sidste sæson.  

 

Men som sagt bliver der lagt på i øjeblikket.  

 

Truppen har spillet 4 træningskampe:  

 

Dette viste vores første træningskamp også. Fredag d. 16/8 mødte vi igen Gudme. Her spillede vi med høj 

disciplin i forsvaret, samt at Kia gjorde en flot figur i målet.  

Vi mangler lidt i angrebet endnu, men det så meget bedre ud end fra sidst vi mødte dem.  

Vi vinder 20-19 og sejren havde været større hvis ikke vi havde prøvet forskellige tiltag af de sidste 5-10 

min.  

 

Lørdag d. 17/8 kørte vi til Vejle for at møde et tysk hold Joel og så Vejle.  

 



Imod Joel spillede vi flot angrebsspil og kom til mange chancer. I forsvaret var vi dem fysiske overlegne, 

men alligevel mangler vi noget kynisme. De får lov at lave 23 mål imod os, lige lidt i overkanten.  

Men det positive var vi selv lavede 34 mål.  

Så vi vinder 34 -23. I den bedst kamp vi pt. har spillet endnu.  

 

Lige efter stod der Vejle på menuen. Et hold vi ikke er glade for at spille imod.  

De er dygtige til at trække tempoet ud af kampen, hvilket ikke bekommer os særligt godt.  

Det blev også en rodet affære med mange fejl og brændte chancer.  

Men alligevel kan vil ligge endnu en sejr i tasken 20-15.  

3 sejre på under 24 timer det er da meget godt at bygge videre på.  

 

Tirsdag d.20/8 tog vi så en tur til Tved, som spiller 2. Div de har et talentfuld hold og de nok skal blande sig i 

den gode ende af 2 div.  

De første 20 min er meget lige. Dog for vi ikke lavet de frikast som vi skal og de stepper rundt langt inde 

under 3 meteren, på de 20 min laver vi kun 3 frikast det er ikke godt nok.  

 

Efter de 20 min begynder trætheden at melde sig hos Tved og vi føre med 2 ved pausen.  

Fra starten af de sidste 30 min før vi afvist i forsvaret og derved en del nemme mål og udbygger til en føring 

på 6-7 mål.  

Desværre bliver det aldrig den flotteste kamp hverken fra vores eller Tveds side.  

Men vi kan gå derfra med endnu en sejr på 27-22.  

 

Idag fredag står den igen på træningskamp i Stenstrup hvor vi møder HØI kampen fløjtes op kl. 19:00  

 

Kop og hep 


