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Skive var for stærke
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Så gælder det: Afgørende kamp
mod Skive fH
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FC Midtjylland gæster Aabenraa
Idrætscenter

 04-03-2014 15:30:00
SønderjyskE sejrede i pokalkamp

  ”Mille” tilbage i SønderjyskE - 19-08-2014 05:31:00

Af Kell Haugaard

”Mille” tilbage i SønderjyskE

Efter en enkelt sæson i Ringkøbing er Camilla Nissen tilbage hos
SønderjyskE Damehåndbold i Aabenraa. Og det er noget, der i
den grad glæder sportschef Olivera Kecman:
- ”Mille” ønskede mere spilletid og ansvar i forrige sæson, og fik
begge dele i Ringkøbing, hvor hun udviklede sig til én af holdets
bærende spillere. Nu er hun tilbage med masser af ligaerfaring i
tasken, og hun vil hos os medvirke til at hjælpe de unge talenter
ligesom vi også kan glæde os til at have en gennembrudsstærk
spiller tilbage i truppen.

Klubben kan også byde velkommen til Nadja Martinsen, der
kommer fra TMS Ringsteds divisionshold:
- Nadja Martinsen er en spiller, der er opsat på at udvikle sit spil.
Hun er samtidigt en både hurtig og målfarlig spiller. Vi får en rigtig
vindertype på holdkortet, lover Olivera Kecman.

SønderjyskE får også tilgang af endnu en spiller med ligaerfaring
fra Vejen EH:
- Vi er meget tilfredse med signingen af Astrid Schultz Carlsen,
som er en ung spiller med masser af potentiale. Hun er
venstrehåndsspiller, og skal i den kommende sæson spille som
højre fløj og højre back. Astrid er fysisk stærk, og mestrer
samtidigt mange forskellige skudvarianter og jeg er overbevist
om, at hun godt kan blive en rigtig spændende profil i første
division, slutter Olivera Kecman.

Astrid Schultz Carlsen skifter fra Vejen EH til SønderjyskE.

 

TV fra kanalsport.dk

Riddersholm: SønderjyskE har
tanket selvtillid

Søndergaard: Kan ikke
udelukke ny overlevelseskamp

Se flere klip

 Vi støtter SønderjyskE
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