
HÅNDBOLD

Tilfreds trods nederlag
Fysisk kunne Aalborg HK ikke matche fynsk tophold

Se hele forsiden

Lene Bak (halvt skjult) scorede to gange for AHK i Odense.Foto: Claus Søndberg

@Resul.l:Odense HF-Aalb. HK 35-21 (15-10)
@Resul.ll:Håndbold, kvinder, 1. division ODENSE: Et nederlag
på 14 mål høster normalt ikke den store anerkendelse ude på
trænerbænken, men lørdagens lussing i udekampen mod
rækkens nummer tre, Odense HF, kunne ikke ryste Sune
Sørensen, cheftræner for Aalborg HK. - Vi spiller i en stor del
af kampen ganske fornuftigt. Det er faktisk først i de sidste
seks-syv minutter, vi går lidt ned, fortæller AHK-træneren.
Efter en timeout seks minutter før tid ved stillingen 28-20 fik
Odense udbygget føringen til slutsejren på 14 mål. Fejl i
angreb straffet - Primært fordi, vi laver for mange fejl i
angrebet, så de begynder at løbe kontra på os, noterer Sune
Sørensen, som også kunne se sit hold løbe tør for kræfter til
sidst. - Det var tydeligt at se, at de træner seks-syv gange om
ugen, hvor vi kun træner tre gange, erkender Sune Sørensen.
Han håber, at nordjyderne har holdets skadede profil, Ulla
Kolding, klar, når AHK om en uge møder Silkeborg-Voel KFUM
på udebane.OM [ Kampfakta: Topscorere for Odense: Kristine
Hansen 6, Ana Razdorov Lyø 6, Julie Westfall Larsen 4, Mette
Jensen 4. Målscorere for AHK: Kari Kalskov 5, Pia Winther 4,
Karina Holm Hansen 3, Lea Halsboe Larsen 2, Lene Bak 2,
Charlotte Batsberg 2, Iben Albrechtsen 2, Susanne Neistskov 1.
Udvisninger: Odense 4. AHK ingen. Dommere: Henrik
Andersen & Henrik Sigvardsen.
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