
Carsten tog
ansvaret

Thomas Dyhrberg og Carsten Sorensen er bidt af gold. Her smager de selv pa om varen er ægte.
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alt for os

ARHUS - HIC's super-
forward Carsten So-
rensen fightede så det
slog gnister i 2. halvleg,
og var mand for et par
guldrandede tre'ere i
den afgørende fase ef-
ter pausen.

- Jeg har vret godt spil-
lende i de sidste par uger.
Derfor var selvtilliden i or-
den, og da chancerne kom,
tog jeg skuddene, forklarer
Carsten Sorensen.

- I starten var vi mere
påvirkede af sommerfugle
i maven, end jeg troede pa
forhand. Vi var faktisk lidt
stive af nerver, mener den
temperamentsfulde HIC-
'er.

- Vi havde svrt ved at
komme fri til skud i hele
kampen. Carsten Soren-
sen var glad for Arhus Sta-
dionhal med de mange
Horsens-fans, meeen...

- Toppen havde vret at
tage alle disse mennesker
med til Parkhallen, men
sadan skulle det ikke vre,
siger den nye mester.

En af de unge HIC'ere
Soren Pedersen tog guld-
medaljen med i bad efter
sit livs største oplevelse.

- Det gjorde ikke nogen
forskel, at min spilletid
blev begrnset. Claus
Hansen var jo fremragen-
de, og så skal han
selvfølgelig have meget tid pa ba-
nen, siger Soren Pedersen
med overbevisning i stem-
men.

- Jeg har spillet meget i
denne sson, og føler at
jeg har star del i

guldme-daljen denne gang. S 'Man
var det ikke i 1992, siger
den inkarnerede horsensi-
aner.

- Rammerne var helt
utrolige. Vi kunne overho-
vedet ikke tnke ude pa
banen, men hvor var det
dog dejligt, smiler en lyk-
kelig Soren Peder-
sen.(Thomas)

Ingen metaltræthed
HIC fightede
sejren hjem
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ARHUS - HIC viste, at
de kunne slås, når det
var den medicin, der
skulle til. Holdet viste
også, at det var blevet
klogere siden pokalne-
derlaget til netop
Stevnsgade for et par
måneder siden.

Det gav DM-guld til HIC
for anden gang pa tre år,
og det var tredje sæson
med en titel til HIC, der
vandt pokalfinalen i fjor.

Det sprudlende spil fra
den første finale i KB-hal-
len nåede ingen af holden
dog op pa i aftes.

Men til gengæld havde

kampen intensitet og
spnding.

Begge hold satsede me-
get pa forsvaret og pa at
stresse modstanderne. Der
blev fightet hårdt under
kurven, og her var HIC
igen bedst i reboundspillet.
Steffen Reinholt og Peter
Hoffman scorede ikke så
mange points, men deres
spil under egen kury viste,
hvor meget fighterviljen
kan give.
Også Mikael Nørgaard
sled bravt under kurven i
de knap ni minutter han
var pa banen.

2400 tilskuere sad parat
i aftes i Arhus og bortset
fra en lille enklave fra
Stevnsgade, var det den
gule HIC-farve der var
synlig, og sympatien var
med Horsens.

Larmen fra tudehorn,
trommer og andet slagtøj
testede trommehinderne,
og støjen var så
gennemtrængende, at den fik dis-

kotekerne i den indre by til
at lyde som Iæsesalen pa et
bibliotek.

Da HIC-spillerne entre-
de hallen kl.19.00 var det
som om trommehinderne
opgav at følge med. Det
gentog sig, da spillere kom
anden gang efter forsinkel-
sen.

Under præsentationen
var det håbløst at fore en
samtale nogetsteds i hal-
len. End ikke hallens
højt-aleranlæg havde en chan-
ce, da HIC's fanskare luk-
kede op for deres helt egen
melodi. Stevnsgade fik su-
set at mrke, selv

A
ogsa var pa fremmed gulv i

rhus.
Trfsikkerheden deri-

mod pa banen fra den
første finale var det kun HIC-
'eren Claus Hansen, der le-
vede op til - eller rettere -
han var endnu bedre i af-
tes. Fra at blive beskyldt
for at vre holdets

blev han matchvinder,

da han i sluttasen snkede
en tre'er i kurven ved stil-
lingen 51-46 til HIC.

Bare kropsholdningen
hos spillerne pa Stevnsga-
debnken og hos trner
Robert Bloom afslørede, at
den tre'er var som en up-
percut pa en uforberedt
bokser.

Stevnsgade havde intet
held af sine
trepointsfor-søg. Ud af 15 forsøg, score-
de københavnerne kun et
af slagsen ved Flemming
Danielsen, der selv var en
af de største syndere.

1. halvleg var pointfattig
og sluttede med de
usædvanlige cifre 23-23. Star-
ten pa 2. halvleg lignede
lidt den i søndags. HIC
spillede lidt mere frigjort
og kom foran. Det fik
Stevnsgade til at tage en
time-out, men det hjalp
heller ikke denne gang.
HIC kom foran 39-30 og
derefter halsede Stevnsga-
de bagefter.

Steffen Reinholt matte
ud med en skade pa

underlæben og blodet flød, men
efter at være plastret til
vendte Horsens' basket-vi-
king tilbage pa banen - og
det endnu strkere end
før.

HIC forte 46-34 midt-
vejs i 2. halvleg, men

førin-gen skrumpede ind, og
Wassem Ahmad nåede at
skabe spnding til sidst
med nogle hurtige erobrin-
ger og scoringer. Da var
det Claus Hansen som den
frelsende engel sendte sin
tre'er i kurven og lukkede
munden pa sine skeptikere
i almindelighed og pa
Stevnsgade-fans'ene i sr-
deleshed.

For Wassem Ahmad
sluttede kampen med fem
fejl, og dermed var den sid-
ste gifttand trukket ud.

55-52 lyder ikke af
meget - men det var det.
For det var lig med ba-
sket-guld igen til Horsens.

Har Soren mon også sovet med medaljen i nat? Den glade
HIC'er vil vist ikke af med medaljen.(Foto: Lars Juul)
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