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Korsvoll IL håndball søker trenere til barne-
og ungdomshåndballen for sesongen
2019/2020

Njård Håndball søker trenere til flere lag.

Sinsen-Refstad søker hovedtrener til G2005
for kommende sesong

Handballmagasinet.no skal være den mest foretrukne
når det kommer til håndballnyheter i Norge. Vi
arbeider fortløpende med å bringe deg siste nytt fra
både nasjonal og internasjonal håndball.
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STIKKORD

TOPPSAK LARVIK HK NORGE DANMARK

CHAMPIONS LEAGUE BYÅSEN HÅNDBALLGUTTA

KROATIA EM I ØSTERRIKE 2010 STORHAMAR

THORIR HERGEIRSSON POSTENLIGAEN

ROBERT HEDIN HÅNDBALL-VM FRANKRIKE

HEIDI LØKE ELVERUM HÅNDBALLJENTENE NM

BEACH-HANDBALL STABÆK UNGARN VM KINA

EURO 2012 BEACHJENTENE HASLUM TERTNES

TONJE LARSEN EM 2020 ERLEND MAMELUND

HASLUM HK POSTENLIGAEN KVINNER DRAMMEN HK

VIPERS KRISTIANSAND BRASIL SVERIGE

NORDSTRAND BEACH-EM VM 2011

BJARTE MYRHOL

 
Follow on Instagram

handballmagasinet

Klar for en lørdagstrening. #preseason #handball#dinnertime Henter litt kompetanseElverum møter SG Flensburg i #ehfcl Tyskerne har

Vi gratulerer #Spania med gullet i #ehfeuro2020Vi gratulerer #håndballgutta med bronse under #eI dag spiller #portugal og #tyskland om 5. og 6.p#håndballgutta på siste trening under #ehfeuro20

Christian Berge var tydelig skuffet og frustrert eKevin Gulliksen ble kåret til #playerofthematch i#Håndballgutta på formiddagsøkt før SloveniakaSverige vant mot Ungarn i kveldens kamp i EM, men

Magnus Abelvik Rød gikk hodestups ut av mesterskaDet er god aktivitet på sidelinjen også. Aktive,Sander Sagosen leverer sitt beste mesterskap så l#håndballgutta hadde en lett treningsøkt på for

Gøran Johannessen ble kåret til "Player of the mI dag møter #håndballgutta Portugal i #ehfeuro20Spania gikk oppskriftsmessig videre til hovedrundeHåndballgutta stoppet Frankrikes Nikola Karabatic
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HOVEDSAK

Flint slet mot Fredrikstad
By Bjørn Kenneth Muggerud $ %

Posted on 14/11/2009

RELATED ITEMS: ANETTE HANSEN, ANITA HÅLAND, ANN
CHALOTT JAUERT, ANN-MARI LORENTZEN, CHRISTINA
FOSS, ELISABETH KRAUSS AMUNDSEN, ELLEN MARIE
FOLKVORD, EMILIE WERNERSEN, FLINT, FREDRIKSTAD,
HELEEN GRØDEM, INGRID MARIE ANDREASSEN,
KAMILLA ERSEK, KATRINE HANSEN, KRISTINE
ROPPESTAD, LANA KRASNIQI, LINE EFTANG, LINE MOEN,
LISA BERNHARDSSON, MARTE ABRAHAMSEN, SANNA
ROLF, SIGRID JAKOBSEN, SILJE HÆREID, SOLFRID
SUNDET KARLSEN, THEA BJERKESTRAND BØE, TINA
LARSEN

Lørdag ettermiddag var det duket for et spennende

oppgjør mellom Fredrikstad og Flint i første

divisjon. Igjen tok Flint med seg to poeng hjem til

Tønsberg. Men, de måtte slite for å få dem mot et

sultent Fredrikstadlag.

God førsteomgang av Fredrikstad

Fredrikstad kom best i gang i lørdagens kamp mot

serieleder Flint fra Tønsberg. Mye av grunnen til

dette var Fredrikstads Emilie Wernersen som Flint

så seg nødt til å legge merke på før det løsnet litt.

Det tok hele 23 minutter før Flint klarte å hente inn

ledelsen Fredrikstad hadde bygget opp gjennom

solid spill fremover på banen.

Med merke på Fredrikstads Emilie Wernersen

kommer det usikre spillet og feilene. Flint får 3-4 

gode kontrasjanser som de utnytter godt frem mot

pausen og går i garderoben med en tre måls ledelse

12-15.

Etter pausen er det fremdeles jevnt og lagene

følger hverandre tett den første halvdelen av andre

omgang.

Kampen er preget av mange tekniske feil og derav

mange kontrasjanser. Ikke alle blir utnyttet godt

nok så spenningen er til å ta og føle på i

Kongstenhallen. Med kun noen mål opp for

hjemmelaget henger det et håp om å kunne ta fra

Flint de første poengene i årets serie.

Med fem minutter igjen på tavla og kun tre mål opp

legger Fredrikstad ut to merker på Flints jenter.

– Vi ønsket å ødelegge rytmen og vinne ball slik at

vi kunne vinne ball. Noe vi også gjorde, sier

Fredrikstads trener Annette Hovind Johannesen.

Det var imidlertid ikke nok, for Flints jenter viste

seg å være sterke en mot og en. De kjempet til seg

de nødvnendige poengene for å sikre sin niende

strake seier i første divisjon.

KAMPFAKTA:

Fredrikstad – Flint

Resultat: 28 – 33 ( 12-15)

Dommere: Jo Are Johannesen og Tom Larsen

Fredrikstad

Ann Chalott Jauert, Kamilla Ersek (2), Kristine

Roppestad (1), Marte Abrahamsen (2), Anita

Håland (2), Line Moen (3), Lisa Bernhardsson (4),

Silje Hæreid, Emilie Wernersen (4), Anette Hansen

(8), Katrine Hansen, Madelene Moen (2)

Flint

Lana Krasniqi, Elisabeth Krauss Amundsen (1), Line

Eftang (1), Thea Bjerkestrand Bøe (11), Sanna Rolf

(5),Ellen Christoffersen, Ellen Marie Folkvord (1),

Solfrid Sundet Karlsen, Sigrid Jakobsen, Heleen

Grødem (3), Christina Foss (1), Ann-Mari Lorentzen

(3), Tina Larsen (7), Ingrid Marie Andreassen
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RECOMMENDED FOR YOU

NM-kvartfinaler
kvinner: full
runde på onsdag

1.divisjon kvinner:
Ran i
Bækkelagshallen

Her er de 10
beachjentene
som skal forsvare
VM-tittelen i
Oman

 
 

18+ Regler og vilkår gjelder. www.hjelpelinjen.no

100% BONUS

!"#$%&"#'()

LANDSLAG

Selbus Marta og Teodora Tomac spiller
Møbelringen Cup

By Bjørn Kenneth Muggerud $ %

Posted on 13/11/2009

RELATED ITEMS:

Selbus kroatiske søsterpar, Marta Tomac og Teodora Tomac, er tatt ut til å spille Møbelringen Cup

for det kroatiske landslaget.

Søstrene er innkalt til samling i Kroatia fra onsdag og kommer til Trondheim sammen med resten av

det kroatiske landslaget for å spille Møbelringen Cup mot blant annet Norge.

Marta Tomac har tidligere i høst vært med og spilt to kvalifiseringskamper til EM, mens det er

første gang på A-landslaget for storesøster Teodora Tomac.

Søstrene har gjort en god profil for Selbu og Marta Tomac deler for tiden toppscorertittelen med

Heidi Løke med sine 54 scorede mål.

– Jeg ble veldig overrasket når jeg fikk innkallingen, og synes det er det er kjempeartig at vi begge

er tatt ut sammen. Og det er ekstra spesielt at det er i Trondheim vi skal spille, forteller Teodora

som nå må forandre på eksamensplanene.

– Jeg må kanskje utsette en eksamen på BI, men det får bare så være. Dette er en sjanse som man

ikke vet om man får igjen, så det er bare å gi alt å så får vi se hva det holder til, avslutter debutanten

Teodora Tomac.
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