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Håndbold: Gudme - Horsens 19-20
A A ! GEM ARTIKEL" #

Håndbold: Gudme - Horsens 19-20 (10-10).

Målscorerne:

Gudme: Berit Bogetoft Pytlick 7 (1), Marianne Jensen 4, Marlene Jensen 4,
Kristina Holm 1, Sine Christensen 1, Maria Hansen 1, Janne Christensen 1.

Horsens: Pernille Jørgensen 6 (2), Anette Poulsen 5, Tine Ladefoged 4, Rikke
Kristensen 4, Anette Olesen 1.

Udvisninger: Gudme 1, Horsens 3.

Tilskuere: 275...
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SE OGSÅ

På vej til Dubai: »Vi kan
godt tage vores
forholdsregler og kommer
ikke hjem og spreder det
ude i byen«

Farvel og tak: Koreansk
bilmærke havde en
kortvarig succes for 15 år
siden, nu er det helt slut

Hundredvis er i karantæne:
Flere luksushoteller i
Alperne er ramt af stærk
smitsom virusvariant

Hvornår smitter man mest?
Anders Tegnell modsiger
WHO

FORSIDEN LIGE NU

Mørk tid, sort humør: Anden coronabølge kan være »et slag mod
mænds selvforståelse«
Når smittetallet stiger, daler danskernes psykiske trivsel, viser undersøgelse fra Aarhus Universitet. Især mænd er
ramt her i efteråret og vinteren, og eksperter forklarer det med, at mænd bekymrer sig om de økonomiske og
samfundsmæssige konsekvenser af epidemien, mens kvinder er bedre til at holde deres sociale netværk ved lige under
nedlukningen.

På vej til Dubai: »Vi kan
godt tage vores
forholdsregler og kommer
ikke hjem og spreder det
ude i byen«

Brev til Brostrøm om
vaccinationer: »Vi hører
desværre om flere, der
ender med at opgive«

Hundredvis er i karantæne:
Flere luksushoteller i
Alperne er ramt af stærk
smitsom virusvariant

Se listen: Så mange
skyldnere er der i din
kommune

MEST LÆSTE PODCASTS

"Stor overraskelse":
Danskeres favoritbiler
undgår prisstigninger

Ønsket for året: ”Jeg
har savnet kærlighed
og sex i mit liv. Og det
har jeg fået.”

Lyt med: Får kaffe
blodtryk og
kolesteroltal til at
stige?
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1 På vej til Dubai: »Vi kan godt tage
vores forholdsregler og kommer ikke
hjem og spreder det ude i byen«

2 Farvel og tak: Koreansk bilmærke
havde en kortvarig succes for 15 år
siden, nu er det helt slut

3 Mørk tid, sort humør: Anden
coronabølge kan være »et slag mod
mænds selvforståelse«

4 Brev til Brostrøm om vaccinationer:
»Vi hører desværre om flere, der
ender med at opgive«

5 Hundredvis er i karantæne: Flere
luksushoteller i Alperne er ramt af
stærk smitsom virusvariant

1 Urfirma vokser med raketfart:
"Løvens Hule"-investor står bag

2 Skat skruer op i milliardopgør med
storkoncerner

3 Her stiger huspriserne langt mere
end i Danmark

4 Se listen: Så mange skyldnere er
der i din kommune

5 Forsigtige investorer har hele
risikoen, men får under halvdelen af
afkastet
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