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Gevinst for SK Aarhus for anden dag i træk

For anden gang på to dage vandt SK Aarhus en håndboldkamp,
da århusianerne slog Randers HK 22-20

31 dec. 2007 kl. 00:00

For anden gang på to dage vandt SK Aarhus en håndboldkamp, da århusianerne
slog Randers HK 22-20 (12-9) søndag eftermiddag i en træningskamp i Vejlby-
Riskovhallen. Dagen før var det Ikast, der måtte se sig besejret 27-24.

Kampen mod Randers HK afsluttede en tre-dages træningslejr, hvor SK Aarhus-
spillerne har trænet hver morgen og på dag to og tre spillet kamp.

Derfor var det også et halvtræt hold der gik på banen. Kun Barbara Spreiter
skilte sig ud i positiv retning med fem mål og masser af gåpåmod. Både i forsvar
og angreb.

»I forsvaret var Barbara den eneste, der rigtig bød ind, mens hun i angrebet
gjorde nytte af sit knap så hårde, men uforudsigelige skud,« sagde træner Jens
Bruun efter kampen, med tanke på garderhøje Maria Toth, som i modsætning til
Barbara Spreiter ikke havde held med skudene.

Og SK Aarhus bedste spiller var da også glad efter kampen, på trods af, den
havde status som træningskamp.

»Selv om det er en træningskamp tager man alt det gode med til de næste
kampe. Det giver selvtillid. Men vi kunne godt mærke i dag, at vi har trænet
meget og er trætte. Men fra på lørdag (mod Viborg, red.) skal vi være klar, og jeg
har en god fornemmelse,« sagde Barbara Spreiter, der kan glæde sig over, at
træningslejren er overstået. Noget som spillerne har glædet sig til.

»Jeg tror spillerne er ved at være trætte. De driller mig lidt med, at vi da også har
plads til at træne to gange i morgen og at der sikkert også er et hold, der vil
møde os,« smågrinede en tilfreds Jens Bruun udenfor omklædningsrummet ved
Vejlby-Riskovhallen.
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Flad. SK Aarhus-spillerne afsluttede en udmattende træningslejr med at slå Randers HK 22-20 i en
træningskamp. Foto: Martin Ballund
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SK Aarhus-Randers HK 22-20 (12-9)
SK Aarhus: Barbara Spreiter 5, Tove Seest 5, Gitte Brøgger Led 4, Trine
Larsen 2, Karina Bjørn 2, Camilla Transel 2, Maria Toth 1, Soruor Hooshyar 1
Randers HK: Nina Wörz 17, Mie Augustesen 4, Helle Dam 4, Angie Geschke 2,
Anette Bonde 2, Ann Grete Nørgaard 1, Camilla Dalby 1, Tatiana Silitch 1

'

$ % &

Assens Planteskole
5610 Assens

Specialist i: Økologi Frugttræer

Frugtbuske

LIVSSTIL AARHUS

TRAFIK OG POLITI AARHUS

Søg

Privatlivs- og cookie-politik

Cookieindstillinger

(

Handl Lokalt med `nddet.dk
Se Lere lokale virksomheder >

Aarhus Byudvikling AGF Sport Navne Debat Østjylland Danmark Mærk Aarhus

Køb abonnement Log ind Menu 

https://jfmedier.dk/da/om-os/privatlivs-og-cookiepolitik/
https://stiften.dk/artikel/stribevis-af-bilister-g%C3%A5r-i-p-f%C3%A6lde-ved-vaccinationscenter-p-skiltene-er-jo-ikke-til-at-se
https://stiften.dk/artikel/det-ligner-en-sundhedskrise-hospital-i-skejby-mangler-rekordmange-sygeplejersker-og-nu-spreder-problemet-sig
https://stiften.dk/artikel/smittetallet-st%C3%A5r-igen-stille-i-aarhus-men-endnu-et-sogn-har-krydset-de-tre-kritiske-gr%C3%A6nser
https://stiften.dk/artikel/l%C3%A6sere-undrer-sig-hvorfor-skal-man-holde-s%C3%A5-l%C3%A6nge-ved-bommene-og-vente-p%C3%A5-letbanen
https://stiften.dk/artikel/alle-m%C3%A5l-opfyldt-letbanen-leverede-varen
https://stiften.dk/artikel/hvid-jul-i-aarhus-sneen-er-p%C3%A5-vej-og-den-bliver-liggende
https://stiften.dk/artikel/mere-sikkerhed-ved-havnefronten-varmes%C3%B8gende-kameraer-skal-redde-liv-i-fremtiden
https://stiften.dk/artikel/her-er-de-nyeste-corona-og-vaccinetal
https://stiften.dk/podcasts
https://stiften.dk/artikel/lyt-2021-12-20(3)
https://stiften.dk/artikel/hedensted-og-t%C3%B8rring-f%C3%B8rer-an-i-befolkningsboom-kommune-har-f%C3%A5et-357-flere-borgere-end-for-et-%C3%A5r-siden
https://stiften.dk/artikel/lyt-syrisk-flygtning-mistede-familie-under-luftangreb-i-syrien-det-er-vigtigt-at-dan-bunkering-blev-kendt-skyldig
https://stiften.dk/artikel/campingmutter-skal-v%C3%A6re-leder-af-m%C3%B8nsted-kalkgruber-ny-bestyrer-er-p%C3%A5-trapperne
https://stiften.dk/artikel/%C3%A6ldresagen-h%C3%A5ber-p%C3%A5-ekstra-l%C3%A6ger-til-hedensted-vores-medlemmer-vil-blive-ber%C3%B8rt-meget
https://stiften.dk/artikel/her-er-l%C3%A6sernes-mest-forfejlede-julegaver-jeg-har-aldrig-i-mit-liv-f%C3%B8lt-mig-mere-som-en-hamburgerryg-i-net
https://stiften.dk/artikel/stribevis-af-bilister-g%C3%A5r-i-p-f%C3%A6lde-ved-vaccinationscenter-p-skiltene-er-jo-ikke-til-at-se
https://stiften.dk/artikel/l%C3%A6sere-undrer-sig-hvorfor-skal-man-holde-s%C3%A5-l%C3%A6nge-ved-bommene-og-vente-p%C3%A5-letbanen
https://stiften.dk/artikel/smittetallet-st%C3%A5r-igen-stille-i-aarhus-men-endnu-et-sogn-har-krydset-de-tre-kritiske-gr%C3%A6nser
https://stiften.dk/artikel/smittetallet-st%C3%A5r-igen-stille-i-aarhus-men-endnu-et-sogn-har-krydset-de-tre-kritiske-gr%C3%A6nser
https://stiften.dk/artikel/stribevis-af-bilister-g%C3%A5r-i-p-f%C3%A6lde-ved-vaccinationscenter-p-skiltene-er-jo-ikke-til-at-se
https://stiften.dk/artikel/aske-og-malene-har-gennemrenoveret-en-gammel-autocamper-ungt-par-fra-aarhus-vil-inspirere-andre-til-et-liv-som-rullende-nomader
https://stiften.dk/artikel/regionen-begr%C3%A6nser-patientrettigheder-der-skal-v%C3%A6re-kapacitet-til-covid-patienter
https://stiften.dk/artikel/alle-m%C3%A5l-opfyldt-letbanen-leverede-varen
https://avisendanmark.dk/artikel/s%C3%B8ren-brostr%C3%B8m-ser-tilbage-og-frem-vaccinerne-er-et-superv%C3%A5ben-men-sygehusv%C3%A6senet-giver-panderynker
https://stiften.dk/artikel/stribevis-af-bilister-g%C3%A5r-i-p-f%C3%A6lde-ved-vaccinationscenter-p-skiltene-er-jo-ikke-til-at-se
https://stiften.dk/artikel/det-ligner-en-sundhedskrise-hospital-i-skejby-mangler-rekordmange-sygeplejersker-og-nu-spreder-problemet-sig
https://stiften.dk/artikel/smittetallet-st%C3%A5r-igen-stille-i-aarhus-men-endnu-et-sogn-har-krydset-de-tre-kritiske-gr%C3%A6nser
https://stiften.dk/artikel/l%C3%A6sere-undrer-sig-hvorfor-skal-man-holde-s%C3%A5-l%C3%A6nge-ved-bommene-og-vente-p%C3%A5-letbanen
https://stiften.dk/artikel/alle-m%C3%A5l-opfyldt-letbanen-leverede-varen
https://stiften.dk/artikel/hvid-jul-i-aarhus-sneen-er-p%C3%A5-vej-og-den-bliver-liggende
https://stiften.dk/senestenyt
https://stiften.dk/artikel/kr%C3%A6ftramt-pele-er-udskrevet-og-kan-holde-jul-hjemme
https://stiften.dk/artikel/f%C3%A6ngslede-danskere-i-svensk-drabssag-er-l%C3%B8sladt
https://stiften.dk/artikel/danmark-og-allierede-kritiser-russiske-lejesoldater-i-mali
https://stiften.dk/artikel/magdeburg-forts%C3%A6tter-fejlfrit-guldtogt-i-tyskland
https://stiften.dk/artikel/ssi-indl%C3%A6ggelser-stiger-ikke-med-samme-takt-som-smitte
https://stiften.dk/artikel/eksbetjent-fra-minnesota-er-skyldig-i-uagtsomt-manddrab
https://stiften.dk/artikel/fakta-over-fire-ud-af-ti-har-f%C3%A5et-tredje-stik
https://stiften.dk/athena
https://stiften.dk/artikel/se-billederne-arkitekterne-bag-det-nye-agf-stadion-har-tidligere-tegnet-spektakul%C3%A6re-arenaer
https://stiften.dk/artikel/her-er-de-seks-arkitekt-teams-som-skal-konkurrere-om-at-tegne-det-nye-stadion
https://stiften.dk/artikel/mere-sikkerhed-ved-havnefronten-varmes%C3%B8gende-kameraer-skal-redde-liv-i-fremtiden
https://stiften.dk/artikel/stiften-mener-kirkens-korsh%C3%A6r-burde-skamme-sig
https://stiften.dk/artikel/aske-og-malene-har-gennemrenoveret-en-gammel-autocamper-ungt-par-fra-aarhus-vil-inspirere-andre-til-et-liv-som-rullende-nomader
https://stiften.dk/artikel/se-billederne-arkitekterne-bag-det-nye-agf-stadion-har-tidligere-tegnet-spektakul%C3%A6re-arenaer
https://stiften.dk/artikel/leder-af-kirkens-korsh%C3%A6r-i-aarhus-fyret-frustrerede-kolleger-klager-til-bestyrelsen-over-fyringen
https://stiften.dk/artikel/stiften-mener-derfor-skylder-vi-alex-vanopslagh-et-k%C3%A6mpe-tak
https://stiften.dk/artikel/vil-f%C3%A5-store-konsekvenser-region-midtjylland-er-forberedt-p%C3%A5-en-femdobling-af-indlagte
https://avisendanmark.dk/artikel/teaterdirekt%C3%B8r-anklaget-for-kr%C3%A6nkelser-og-gr%C3%A6nseoverskridende-adf%C3%A6rd-det-er-v%C3%A6ltet-ind-med-henvendelser
https://stiften.dk/artikel/l%C3%A6sere-undrer-sig-hvorfor-skal-man-holde-s%C3%A5-l%C3%A6nge-ved-bommene-og-vente-p%C3%A5-letbanen
https://stiften.dk/artikel/stiften-mener-kirkens-korsh%C3%A6r-burde-skamme-sig
https://stiften.dk/artikel/leder-af-kirkens-korsh%C3%A6r-i-aarhus-fyret-frustrerede-kolleger-klager-til-bestyrelsen-over-fyringen
https://stiften.dk/artikel/en-besked-fra-den-store-myretue-til-hr-og-fr-uvaccineret-hvis-i-ikke-bidrager-til-f%C3%A6llesskabet-har-i-ingen-v%C3%A6rdi
https://stiften.dk/artikel/dagens-corona-tal-tre-nye-aarhus-sogne-krydser-kritiske-gr%C3%A6nser
https://stiften.dk/artikel/skanderborg-pr%C3%A6st-skal-st%C3%A5-for-%C3%A5rets-julegudstjeneste-p%C3%A5-dr-hvis-jeg-snubler-i-kjolen-bliver-det-bare-lidt-ekstra-muntert-for-dem-derhjemme
https://stiften.dk/artikel/smittetallet-st%C3%A5r-igen-stille-i-aarhus-men-endnu-et-sogn-har-krydset-de-tre-kritiske-gr%C3%A6nser
https://stiften.dk/artikel/trafik-og-politi-det-sker-der-i-dit-omr%C3%A5de-2021-1-4(2)
https://avisendanmark.dk/artikel/minkavler-bryder-lov-havde-230-mink-og-60-r%C3%A6ve-i-bure
https://stiften.dk/artikel/se-billederne-arkitekterne-bag-det-nye-agf-stadion-har-tidligere-tegnet-spektakul%C3%A6re-arenaer
https://stiften.dk/artikel/fjeldv%C3%A6g-borgmesterkandidat-smerte-masochist-jan-halvor-halvorsen-kom-s%C3%A5-og-tacklede-sig-vej-ind-i-agf-fansenes-hjerter
https://finddet.dk/
https://stiften.dk/aarhus
https://stiften.dk/byudvikling
https://stiften.dk/agf
https://stiften.dk/sport
https://stiften.dk/navne
https://stiften.dk/debat
https://stiften.dk/%C3%B8stjylland
https://avisendanmark.dk/
https://stiften.dk/maerk
https://stiften.dk/redirect-to-purchase-flow?to_url=https://abonnement.stiften.dk&add_return_url=1&add_second_return_url=1
https://stiften.dk/artikel/gevinst-for-sk-aarhus-for-anden-dag-i-tr%C3%A6k#
https://stiften.dk/artikel/gevinst-for-sk-aarhus-for-anden-dag-i-tr%C3%A6k#

