
HÅNDBOLD

Appetit på kanon-føde
Udsolgt til ADH-kamp om mere end to måneder

Se hele forsiden

Aalborg DH TMS Ringsted 46-23 Håndboldligaen, kvinder
AALBORG: Spændingsmomentet i aftes i Gigantium var så
mikroskopisk, at Tipstjenesten undtagelsesvis afstod fra at
tilbyde spil på en ligakamp. Men det ulige styrkeforhold
hindrede ikke 4.550 tilskuere i at følge ADH's pligtsejr.
Overrasket direktør - Jeg havde regnet med omkring 3.500
tilskuere og er lettere chokeret over det fantastiske fremmøde,
lød det fra en storsmilende ADH-direktør Ole Bach Jensen. -
Tilskuertallet understreger damehåndboldens popularitet, og
vi nordjyder kan jo godt lide at følge et hold, der klarer sig
godt.... - Desuden har vi haft succes med at tilbyde folk en
totaloplevelse, hvor spisning og underholdning sammen med
håndboldkampen giver fem-seks timers underholdning. Op på
andenpladsen En del billetter var i aftes solgt til halv pris på
grund af kampens særlige karakter, og gæsterne var så svage,
at den totalt ensidige forestilling aldrig fængede for alvor.
ADH forbedrede med 23-måls sejren sin hidtidige rekord (43-
23 ude over Kolding), men der var et stykke op til den den
største ligasejr i Danmark nogensinde. Den satte Slagelse i
november ved at vinde 51-17 - i Ringsted! ADH har til gengæld
overtaget andenpladsen fra Slagelse, bl.a. ved at vinde alle seks
hjemmekampe. Og i aftes skete det for sjette gang med en
bevågenhed, som ingen andre ligakampe i denne sæson kan
matche, heller ikke hos mændene, hvor sæsonrekorden er
4.375 tilskuere til topopgøret Århus-Kolding. Alt tyder på, at
ADH om fire kampe er alene på tilskuerlistens top-10. Ole
Bach Jensen kan således melde næsten udsolgt til
hjemmekampen mod GOG 2. februar, og til storkampen mod
Viborg 1. april er alle billetter væk. Kampfakta: Stillinger
undervejs: 7-3, 15-10, 24-11 (pause), 36-16. Mål for Aalborg
DH: Louise Mortensen 12 (4), Natalia Deriougina 10, Louise
Pedersen 7, Rikke Nielsen 5, Heidi Holme Astrup 4, Trine
Jensen 4, Bettina Nielsen 3, Kristine Lunde 1. Mål for TMS
Ringsted: Sofie Steffensen 6, Åshild Karlsen 6, Tina Houborg 3,
Tanja Laursen 2, Mie Weber Larsen 2, Stinne Nielsen 2, Anita
Rintza 1, Camilla Sølling 1 (1). Udvisninger: Aalborg DH 1,
TMS Ringsted 1. Dommere: Jørn Thomsen og Lars Bjerregaard.
Tilskuere: 4.550.
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