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Af Palle Herløv - ph@hsfo.dk

HH ELITE

Stilling-Skanderborg-Team Esbjerg 33-32

Se videoanalysen: Elendig start blev
igen afgørende for uskarpe HH Elite

SKANDERBORG - Fra start til slut skiftedes de to hold til at lægge sig i front, og i
sidste ende løb Stilling-Skanderborg med sejren på 33-32.

AC HORSENS

Esbjerg stillede med den rutinerede playmaker Lotte Haandbæk i truppen.
Den tidligere topspiller, der er gift med landsholdsspilleren Jesper Jensen fra Skjern,
blev noteret for otte scoringer, heraf de syv på straffekast.
- Vi spillede en god kamp mod Esbjerg, sagde træner Kim Bækgaard. Vi var bagud
15-13 ved pausen, og det kunne ligeså godt have endt med et nederlag. Jeg var
meget tilfreds med den måde, vi løste opgaven på i dag. Specielt Ane Tarp Hansen er
værd at fremhæve.
Aftenens kamp var den foreløbigt sidste for Stilling-Skanderborgs Lærke Bak
Aagaard, der sætter kursen østpå og først vender hjem til Danmark og
holdkammeraterne næste sæson.
Målscorere for Stilling-Skanderborg:
Ane Tarp Hansen 11, Ina Louisa Damsted 6, Henriette Jensen 6, Lærke Bak
Aaagaard 3, Mia Bie Jørgensen 3, Sarah Gade Olesen 2, Stine Christoffersen 1,
Malene Poulsen 1.
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