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Håndbold: For fire år siden huserede Carina
Friis i håndboldligaen for klubber som FIF
og Slagelse Dream Team. I dag passer hun
målet for Ydun i 1. division og har ofte en
afgørende finger med i spillet, således også
mod Øresund.

Det blev til tre redninger på straffekast og
et hav af oplagte muligheder, hvilket i
sidste ende gjorde forskellen, idet Ydun
vandt med 27-24 efter en tæt afslutning. -
Selvfølgelig er hun god. Ydun lukker
generelt ikke mange mål ind, men vi

spillede vores chance efter en katastrofal start, siger Brian Stokholm.

Øresund kom bagud med 1-5 og 4-10, inden et keeperskifte gav fornyet håb.

Træner Brian Stokholm fandt nye virkemidler frem i form af reservekeeper Charlotte
Gorski, som i sin første kamp fik en halv time og var med til at holde spændingen i live.

- Vi måtte prøve et eller andet. Tit hjælper det med et keeperskifte og en ny
forsvarsopstillingen, det gjorde det også her. Det var et sats fra vores side, lyder det
ærligt fra Øresund-træneren.

1. division

Øresund-Ydun 24-27 (11-13)

Øresund: Tine Møller 7, Jeanette Pedersen 5, Christina Pedersen 4, Camilla Dahlbergen 4,
Line Stampe 3, Maja Engelstoft 1.

Ydun: Karen Hjorth 5, Pernille Larsen 4, Michala Kisum 4, Karina Jespersen 3, Mie Vinter
3, Mette Bay 2, Pernille Sørensen 1, Alexandra Mourier 11, Marie Schmeisser 1, Ida
Johansen 1.

Udvisninger: Øresund 2, Ydun 4.

Tilskuere: 200.
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1. Se billeder: Dramatisk speedwayaften

2. Billeder: Taastrup-Greve 0-2

3. Billeder: Ishøj-Tårnby FF 2-3

4. Billeder: Roskilde KFUM-Slagelse 1-2

5. Mørkøv hård ved den nye dreng

6. Billedserie: Stenløse og Farum delte i

bundkamp

7. Sådan fejrer man en Serie 1-sejr

8. Billeder: Næstveds batmænd i guldrus

9. Billeder: Køge Nord hjulpet i

oprykningsspil

10. Billeder: Brønshøj-FC Roskilde 0-4
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1. Bukkejagten indledt med ny rekord

2. Se alle billederne: Farvel til Hvalsøs

egen Henrik

3. Ung mand død i Birkerød

4. Se billeder: Unge sloges og skabte

dårlig stemning i det centrale Lyngby

5. Stort smitteudbrud lukker skole

1. Råb, skrig og nøgne mænd smadrer

idyllen: Nu vil de sælge deres

prisbelønnede drømmehus

2. Sogn er nu på alleryderste kant af

nedlukning

3. Smittet gæst har lukket

Rådhuskælderen

4. Billedserie: Prins Christian modtaget af

en storsmilende dronning Margrethe

5. Bandidos-rockere tiltalt for at likvidere

18-årig: Her er afgørelsen

1. Råb, skrig og nøgne mænd smadrer

idyllen: Nu vil de sælge deres

prisbelønnede drømmehus

2. Voldsom ulykke: Kørte ind i træ - sådan

er chaufførens tilstand nu

3. Sogn er nu på alleryderste kant af

nedlukning

4. Botilbud brændt ned efter voldsom

brand: Nu gør fantastisk personale dette

her

5. Se billederne: Dronningen indviede

monument for jødeflugt i silende regn,

og så kom lyset
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Fløjspiller Camilla Dahlbergen fandt med fire mål vejen forbi Carina Friis, det kneb mere for
straffeskytterne.

Foto: Lars Skov
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granskes: - Vigtigt vi handler på
det

En sag fra Korsør får nu konsekvenser for en
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Bryggeri holder ølfest: Så er der
gratis øl til de første

Det er ved at være nogen tid siden, bryggeriet

To Øl rykkede ind i...
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Sigtet for vold mod vikar

En 36-årig mand fra Næstved er blevet sigtet

for vold mod en...
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Gymnasium hårdt ramt: Så
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For en stor del af eleverne på Gribskov

Gymnasium, står den nu igen...
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