
Odense Håndbold bankede Skive
Odense Håndbold vandt lørdag eftermiddag med 30-22 hjemme over Skive i kvindernes 1. division.

21. feb 2009, kl. 17:08
Opdateret: 21. feb 2009, kl. 17:09

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Journalist

Odenses målscorere:
Fatima Malic 7, Maj Tornøe Johansen 4, Cissa Assersen 4, Julie Bang 3, Nanna Kjær
Jensen 3, Ana Razdorov Lyø 3, Jeannette Carlsen 3, Kristine Assersen 2 og Julie
Jensen 1.
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NÆSTE

 Fyn her og nu:  Fire
uheld på Fynske
Motorvej inden for få
timer

Klimapolitik kan afgøre,
hvor hver tredje vælger
sætter sit kryds:  - men
på Fyn daler antallet af
vindmøller

Se kort:  Her kan man
blive testet og
vaccineret på Fyn

Endnu en mild
efterårsdag i vente

17 smittede på sygehus: Indfører
masker og flere test15:25

Min mening: Odense skal have en
forvaltning for kultur, idræt og
foreninger

15:00

Fynsk skole lukker efter coronaudbrud
- alle betragtes som nære kontakter13:46

Kandidater frygter lav stemmeprocent:
- Jeg ville være så ked af, hvis corona
holdt folk væk

13:20

Araz Khan raser over stjålne
valgbannere: - Det gør mig så frustreret
og sur

11:18

Partier åbne for ny opgørelse: Så mange voksne er der til hvert
børnehavebarn

VALG

 Nazichikane af Nye Borgerlige i
Odense: - Jeg er dybt rystet

VALG

Modsiger kandidattest: Lilleholt vil
finansiere velfærd via frasalg

VALG

44-årig i kritisk tilstand efter
soloulykke ved Langelandsbroen

112

 Politikere vil have mere
borgerinddragelse efter stor
uenighed om vindmøller

VALG

Socialdemokratiet vil bygge 400 familieboliger i Odense: Skal undgå
'københavnske tilstande'

VALG

Klimapolitik kan afgøre, hvor hver
tredje vælger sætter sit kryds: - men
på Fyn daler antallet af vindmøller

POLITIK

 Fyn her og nu: Fire uheld på
Fynske Motorvej inden for få timer

SAMFUND

Lyt til artiklen!
"

Odense Håndbold slog Skive.
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