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- Vi holdt skindet på næsen

Se hele forsiden

@Resul.l:Team Esbj. - Aalborg DH 48-16
@Resul.ll:Håndboldligaen, kvinder ESBJERG: Aalborg KFUM’s
midterhold i 3. division var pludselig ”rykket” tre rækker op
som vikar for Aalborg DH-stjernerne, der på kontroversiel vis
fik lov til at spare sig til fredagens Champions League-kamp i
Østrig, og andetholdet tog den uundgåelige nedsabling med
godt humør. - Vi tager herfra med skindet på næsen og oprejst
pande, lød det fra træner Robert Geertsen. - Vi vidste på
forhånd, at vi kun ville være i stand til at drille Team Esbjerg,
hvis vi var mere end 100 procent klar, samtidig med at Team
Esbjerg havde en dårlig dag. - I det første kvarter fulgte vi pænt
med, hvorefter Lotte Haandbæk tog fat som den store drivkraft
for Team Esbjerg, og hendes niveau evnede vi ikke at matche. -
Men både holdmæssigt og personligt har vi hver især fået en
oplevelse, som vil blive husket længe. For både Robert
Geertsen og spillerne var der tale om ligadebut, og den 21-
årige træner har mod på at prøve den bedste række igen, men
foreløbig får han i næste sæson til opgave at udvikle
kommende ADH-ligaspillere som ansvarlig for klubbens bedste
ynglingehold.abel [ Kampfakta: Pausestilling: 24-7. Topscorere
for Team Esbjerg: Lotte Haandbæk 11, Anna Bach Sørensen 11.
Topscorere for Aalborg DH: Ditte Kopp 6, Mai Lund Svendsen
5. Udvisninger: Esbjerg 1, ADH 2. Dommere: Peter Lorentzen
og Jan Sabro.
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