
25-08-2014 01:24Sønderjysk Elitesport A/S

Page 1 of 3http://www.soenderjyske.dk/Default.asp?Default.asp?name2=&SideName=&StrMenu=6&IntID2=19895&strMenu2=4&SideID=34&intPage=1

<--!--#INCLUDE VIRTUAL="GULD.asp" -->

 

 

Tilføj til dine foretrukne Anvend som Startside SØG FORSIDE INDEKS KONTAKT

 

Sønderjysk Elitesport A/S

SØNDERJYSKE HERRE FODBOLD ISHOCKEY DAME HÅNDBOLD HERRE HÅNDBOLD MERCHANDISE KULTUR

  DAME HÅNDBOLD NYHEDER SPILLERTRUP 1.DIVISION PRESSEKIT  
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  Fire spillere på kontrakt i SønderjyskE - 19-08-2014 05:30:00

Af Kell Haugaard

Fire spillere på kontrakt i SønderjyskE

Hos SønderjyskE Damehåndbold arbejdes der intenst med
sammensætningen af truppen til den kommende sæson, hvor
holdet skal spille i 1. Division. 
Sportschef Olivera Kecman har nu fået yderligere fire spillere på
holdkortet:
- Vi har forlænget samarbejdet med Mie Sørensen, som kom til
klubben fra Aalborg i sidste sæson. Hun overtager
målvogterposten efter Orsolya Kurucz, der har indstillet sin
karriere som aktiv spiller.
Mie Sørensen har udviklet sig flot hos os, og hun er mere end
parat til at tage mere ansvar på holdet. Hun har en fantastisk
kultur, er en rigtig vindertype og vi er glade for at det lykkedes at
beholde hende i klubben.

Stine Knudsen har også fået forlænget kontrakten, og dermed
tager den unge fløjspiller hul på sin fjerde sæson i SønderjyskE:
- Stine Knudsen vil med hendes ligaerfaring og fysik blive én af de
bærende profiler i den kommende sæson. Hun bliver også holdets
mest erfarne spiller, og vil som kulturbærer vise vejen for de
mange unge talenter. Det gælder både på banen og i særdeleshed
i omklædningsrummet, siger Olivera Kecman.

Celina Hehnel Hansen, der kom til klubben i sidste sæson på en
lejeaftale fra Vejen EH, fortsætter også i endnu en sæson hos
SønderjyskE:
- Celina har en fantastisk tilgang til sin sport. Hun går foran til
trænings passene, og har potentiale til at blive en meget dygtig
forsvarsspiller. Hun kan spille alle back positioner, og vil helt
sikkert markere sig som én af profilerne i 1. division, understreger
Olivera Kecman.

Det bliver også til et gensyn med Maren Hjort, der er tilbage i
klubben efter en enkelt sæson i Ringkøbing:
- Maren har haft en stor del af sin håndboldopvækst i Sønderjyske
Ungdom. Vi er glade for, at hun er tilbage i Aabenraa, hvor hun
kan udfolde sig i vante omgivelser. Maren er en meget
hårdtarbejdende type, der altid løber en ekstra meter for holdet,
fortæller Olivera Kecman, og røber samtidigt, at flere spillere er
på vej til det lyseblå holdkort.

Mie Sørensen

Stine Knudsen

Celina Hehnel Hansen

Også Maren Hjort er tilbage i lyseblåt

 

TV fra kanalsport.dk

Riddersholm: SønderjyskE har
tanket selvtillid

 Vi støtter SønderjyskE
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