
En blogg fylld med statistik, krönikor och annat läsvärt kring damhandboll ur svenskt
perspektiv - varmt välkommen in :-)

Damhandboll framför allt

torsdag 4 december 2014

Damallsvenskan 2014-2015 - vem gick var?
Hej!

Mesta fokus är mot kommande EM för A-landslaget, men jag tänkte i alla fall lägga ut lite om den näst
högsta serien, Damallsvenskan. Efter Tumbas avhopp två veckor före säsongsstart, så blev det en
haltande serie med fem matcher per omgång i stället för sex.

Leder gör suveränerna från handbollsstaden i norra Skåne - Kristianstad HK, som vunnit alla sina nio
matcher.

Kristianstad har time-out i Lunds Idrottshall.

Medan övriga lag mer eller mindre turas om att slå varandra. Den sista matchen innan juluppehållet
spelas den 14/12.

Här kommer ett försök till sammanfattning av silly season 2014-2015. Är det någon jag glömt -
nyförvärv eller förlust? Släng iväg ett mail eller ett tweet så lägger jag till den spelaren.

Vem gick var?
(lagen är ordnade i placeringsordning efter grundserien 2013/2014)

2. Kristianstad HK

Nyförvärv: Anna och Maria Olsson (Lugi), Ebba Lindström och Julia Isberg (Vinslöv)

Förluster: ?

3. OV Helsingborg HK

Nyförvärv: Elin Klitte (H65 Höör), Emilia Blomberg (H65 Höör), Julia Johansson (IF Hallby
HK), Jelena Vuksa (Landskrona)

Förluster: Mia Radermarcher (slutar), Nathalie Lejon (slutar), Linn Henriksson (slutar), Jessica
Johnsson (slutar), Sanna Björkqvist (Lugi HF), Anna Ekström (?), Louise Lindholm (slutar).

4. IF Hellton

Nyförvärv: ?

Förluster: Julia Böjeryd (Skånela), Anna Baldesjö, Sofia Fransson (slutar)

5. Skara HF

Nyförvärv: Tobias Nordendorph ny tränare, Johanna Hilli (Caperiotumba), Ewelina Ström (Skövde

►  2018 (2)

►  2017 (92)

►  2016 (62)

►  2015 (19)

▼  2014 (32)

▼  december (7)

EM - En bronsmedalj med mersmak

EM - prickade tre av fyra semifinalister

EM - videos med svenskor

EM - kommer huvudrundan att fortsätta
med överrask...

Ahlms räddning och annat från EM

Gissningar inför EM i Ungern/Kroatien

Damallsvenskan 2014-2015 - vem gick
var?

►  november (3)

►  oktober (2)

►  september (3)

►  augusti (6)

►  juli (4)

►  juni (6)

►  maj (1)

►  2013 (62)

►  2012 (59)

Bloggarkiv

Annette
Andersson

Handbollen har följt
mig, som en röd
tråd genom livet.
Först som

Handbollsfreak

 Mere  Næste blog» Opret blog  Log ind

http://handbollsnytt-damer.blogspot.dk/
http://2.bp.blogspot.com/-pcV8LNMFUzo/VHyvYXVEhsI/AAAAAAAACmo/y2gnP-7CG_M/s1600/Kristianstad%2BHK%2B-%2Btime%2Bout..JPG
javascript:void(0)
http://handbollsnytt-damer.blogspot.dk/2018/
javascript:void(0)
http://handbollsnytt-damer.blogspot.dk/2017/
javascript:void(0)
http://handbollsnytt-damer.blogspot.dk/2016/
javascript:void(0)
http://handbollsnytt-damer.blogspot.dk/2015/
javascript:void(0)
http://handbollsnytt-damer.blogspot.dk/2014/
javascript:void(0)
http://handbollsnytt-damer.blogspot.dk/2014/12/
http://handbollsnytt-damer.blogspot.dk/2014/12/em-en-bronsmedalj-med-mersmak.html
http://handbollsnytt-damer.blogspot.dk/2014/12/em-prickade-tre-av-fyra-semifinalister.html
http://handbollsnytt-damer.blogspot.dk/2014/12/em-videos-med-svenskor.html
http://handbollsnytt-damer.blogspot.dk/2014/12/em-kommer-huvudrundan-att-fortsatta-med.html
http://handbollsnytt-damer.blogspot.dk/2014/12/ahlms-raddning-och-annat-fran-em.html
http://handbollsnytt-damer.blogspot.dk/2014/12/gissningar-infor-em-i-ungernkroatien.html
http://handbollsnytt-damer.blogspot.dk/2014/12/damallsvenskan-2014-2015-vem-gick-var.html
javascript:void(0)
http://handbollsnytt-damer.blogspot.dk/2014/11/
javascript:void(0)
http://handbollsnytt-damer.blogspot.dk/2014/10/
javascript:void(0)
http://handbollsnytt-damer.blogspot.dk/2014/09/
javascript:void(0)
http://handbollsnytt-damer.blogspot.dk/2014/08/
javascript:void(0)
http://handbollsnytt-damer.blogspot.dk/2014/07/
javascript:void(0)
http://handbollsnytt-damer.blogspot.dk/2014/06/
javascript:void(0)
http://handbollsnytt-damer.blogspot.dk/2014/05/
javascript:void(0)
http://handbollsnytt-damer.blogspot.dk/2013/
javascript:void(0)
http://handbollsnytt-damer.blogspot.dk/2012/
https://www.blogger.com/profile/17755309878667214839
https://www.blogger.com/next-blog?navBar=true&blogID=6802438119147209244
https://www.blogger.com/home#create
https://www.blogger.com/
https://www.blogger.com/


HF), Nora Jakobsson van Stam (Skövde HF), Mikaela Skogsberg byter roll från spelare till ass.tränare

Förluster: Petra Söderström (Boden), Ulrika Backman (Boden), Elin Lundberg (slutar), Sara Eriksson
(slutar)

6. Boden Handboll IF

Nyförvärv: Petra Söderström (Skara), Ulrika Backman (Skara), Pernilla Fahlgren (åter efter
skadepaus), Elin Grahn, ryskan Viktoriya Polshikova.

Förluster: ?

8. RP IF Linköping

Nyförvärv: Nora Thörner (Önnereds HK), lyft upp juniorer

Förluster: Sara Frejd (VästeråsIrsta HF), Olivia Jönsson

9. Eskilstuna Guif

Nyförvärv: ny tränarduo Johan Moberger och Peter Lukic, Moa Lindkvist (Göksten). Åter från skador
är Michelle Gabrielsson och Elin Westin Rådeby.

Förluster: ?

10. GF Kroppskultur

Nyförvärv: Julia Bredeby (Team Bohuslän), Sofie Börjesson (egen produkt), Sara Arvidsson (egen
produkt)

Förluster: Timea Pap (slutar), Emma Adamsson (slutar), Annie Edvardsson (slutar), Amanda
Ståhlberg (slutar)

(nedflyttat från DE) Kärra HF

Nyförvärv: Bjarne Jakobsen ny tränare (Skandeborg, Danmark), Sanna Olsson (Heid), Linnea
Aruvald (Heid) och Josefin Olsson (Spårvägen).

Förluster: Jenny Carlsson (Lugi), Jessica Ehrnbring (ÖHK), Beatrice Nilsson (ÖHK), Julia Eriksson
(Sävehof), Rebecka Karlsson (Heid), Josefin Brodd flyttar utomlands (LC Brühl St. Gallen,
Schweiz), Pauline Olsson (gravid), Elin Hagström (slutar).

(ny) KFUM Lundagård

Nyförvärv: Inez Svensson (Eslöv), Malin Andersson (Team Eslövs IK), Jonna Jelbring (Trelleborgs
HBK), Rebecka Nilsson (HK Malmö). Matilda Persson (Eslöv)

Förluster: ?

(ny) Strands IF Hudiksvall

Nyförvärv: Mathilda Larsson (Alfta), Elin Nygårds (Skånela)

Förluster: Kim Jutterström (slutar)

Härliga norrländska toner i IH, när Strand var på besök.

Ha det gott tills vi hörs nästa gång :-)

----

Mailadress: handbollsfreak@gmail.com
Twitteradress: @handbollsfreak - jag skriver ett tweet när ett nytt inlägg är publicerat (eller
uppdaterat).
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Upplagd av Annette Andersson kl. 10:18 

Etiketter: Damallsvenskan, Damhandboll, Silly season, Övergångar

----

P.S. Du får gärna surfa in på www.svenskhandboll.se/elitdam där jag skriver regelbundet under
säsongen 2014/2015 - bland annat "Pulsen på". Mailadressen dit
är annette.andersson@elithandboll.se.

Ange din kommentar...
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Temat Enkel. Temabilder från gaffera. Använder Blogger.
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