
HÅNDBOLD

Anfører sparet i skydeteltet

Se hele forsiden

HADSTEN - HS NORD 20−38 (6−18) HÅNDBOLD, 1. DIVISION, KVINDER HADSTEN: HS Nord-

anfører Rikke Nielsen, der døjer lidt med det ene skinneben, stod helt over, og der var også råd

til at give den norske bagspiller, Anniken Solberg, uvant mange pusterum på bænken, da det

suveræne aalborgensiske tophold godt anført af duoen Louise Mortensen og Maren Villabø

nedsablede Hadsten. - Hadsten satsede uvant med en 3−2−1 opdækning i forsvaret fra første

fløjt, og det skaktræk gav bagslag. Vi førte 10−1 efter 13 minutters spil, og vi lukkede godt af i

forsvaret i de første 30 minutter, hvilket cifrene ved pausen fortæller med al tydelighed, siger

Kenneth Jensen, HS Nord-cheftræner. HS Nord løsnede først grebet i det rundtossede

hjemmehold i det sidste kvarter, og det var først i den fase, at Hadsten fik pyntet lidt på

cifrene. Den norske stregspiller hos HS Nord, Maren Villabø, fortsatte i går sit flotte spil med

otte fuldtræffere på otte forsøg, og bagspilleren Louise Mortensen viste også høj klasse med

10 scoringer, heraf fire på straffekast. - Vi pulveriserede dem i de første 45 minutter, hvor

Hadsten kun scorede 10 gange, og vores kontraangreb fungerede også godt. De kastede 11

scoringer af sig over kampen som helhed, fortsætter Kenneth Jensen.jeri Kampfakta: Stillinger

undervejs: 1−10, 3−15, 5−17, 7−24, 10−29, 16−33. Mål for Hadsten: Lene Rønde 4, Jonna Fisker,

Lonni Nielsen, Mette Palk og June Pedersen hver 3, Jeanette Eriksen, Helene Mikkelsen, Vivvi

Bruun og Mette Sørensen hver 1. Mål for HS Nord: Louise Mortensen 10 (4), Maren Villabø 8,

Trine Overgaard og Charlotte Stausholm hver 5, Helle Secher 4, Christina Hansen, Mathilde

Sørensen og Anniken Solberg hver 2. Udvisninger: Hadsten 2, HS Nord 0. Dommere: Jens

Jørgen Porup og Jørn Hylleberg. Tilskuere: 110.
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TURISMEBRANCHEN

Nu har Lønstrup to: Murer-Kjeld
lægger sidste hånd på nyt fyr
Lønstrups nye minigolfbane er klar 1. april, og Kjeld bygger en kopi af Rubjerg
Knude Fyr på det nye anlæg

Borgerrådgivere er på
vej: - Jeg har på egen
krop oplevet, hvor
meget man skal
kæmpe

KOMMUNALPOLITIK ABON

Nu er det slut med
gratis hurtigtest - det
skal du gøre fremover

CORONAVIRUS ABON

Giver dispensation til
byggeri af
kæmpesommerhuse: -
Det er så trist og
uretfærdigt

MEGASOMMERHUSE ABON

Unge balancerer på
Limfjordsbroens
rækværk, så byråd er
ikke lun på at hegne
havnefront

HAVNE ABON

Man skulle tro, det var
løgn, men den er god
nok: 1 insulinpen, 52
klik
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