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Håndbold, 2. division
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2. division mænd

AGF-Sønderborg 27-27 (14-15)

AGF sluttede sæsonen af med et uafgjort resultat mod Sønderborg, og det fandt
træner Mogens Sørensen ganske retfærdigt.

ANNONCE

»Kampen var præget af meget udskiftning på vores hold på grund af skader, og i
den sidste ende kæmpede vi os til et point. I slutfasen havde begge hold
muligheder for at sikre sig sejren,« sagde Mogens Sørensen, der nu stopper som
træner i AGF i denne omgang, og det samme er tilfældet med hans makker Per
Søndergaard.

AGF: Kasper Holme 7, Kristian Ulriksen 6.

2. division mænd

HK Aarhus Nord-Brabrand 32-26 (16-14)

HK Aarhus Nord spillede en flot kamp mod Brabrand, men det var ikke nok, da
Odense sikrede sig en kneben sejr over Svendborg. Det betyder, at HK Aarhus
Nord skal ud og spille om at undgå nedrykning. Der ligger dog en protest mod
Odense, og bliver den taget til følge, slipper HK Aarhus Nord for at spille kval.
kampe.

»Det var en fight ud over det sædvanlige af alle mand, der blev kæmpet og løbet,
og vi var gode til at lave en forsvarsopstilling, der fik taget farten af deres
angrebsspil. I 2. halvleg skiftede de forsvar, og det skulle vi lige vænne os til.
Jesper Hald var i rigtig godt spillehumør, men ellers var det en god bred indsats,«
sagde Aarhus Nord-træner Jesper Petersen.

»Aarhus Nord kom fra start med stor styrke, men vi holdt hovedet koldt og hang
på. I 2. halvleg var vi foran 17-16, blev så ramt af vores to eneste udvisninger, det
benyttede Aarhus Nord sig af og gik på 21-17, og det afgjorde kampen. Der var
god nerve og god gejst med masser af tilskuere, og man kunne godt se, at de
havde mest at spille for,« sagde Brabrands træner Jan Sivertsen.

HK Aarhus Nord: Jesper Hald 13, Søren Fisker 5, Jesper Thomsen 4, Rasmus
Barslund 3. Brabrand: David Ganc 9.

2. division kvinder

AIA/Tranbjerg-Silkeborg/Voel KFUM 21-22 (11-13)

Det var sidste turneringskamp i denne sæson, men det er ikke slut for
AIA/Tranbjerg, der skal ud i kval. spil om at undgå nedrykning, og modstanderen
bliver enten Skovbakken eller GOG.

»Vi var bagud det meste af kampen, men alt i alt er vi meget tilfredse med det, vi
lavede, da Silkeborg/Voel kom med et meget stærkt hold. Det var en
forsvarskamp, og dommerne lagde en linje, så der kom ufattelig mange
udvisninger. Jeg tror, at Silkeborg fik 8-9 stykker, og vi nøjedes med 4-5 stykker,
og det gav en lidt ond stemning, hvilket ærgrer mig i en kamp helt uden
betydning. Kampens spiller blev Julie Rask, der også blev topscorer med seks
mål,« sagde AIA/Tranbjergs træner Søren Gorming, der lige har skrevet aftale
med HEI til næste sæson.

AIA/Tranbjerg: Julie Rask 6, Laura Vibe 3, Kirstine Fjellerup 3.

2. division kvinder

Odder-Stjernen 30-22 (16-11)

Odder tabte de to første hjemmekampe, men siden har holdet vist stor styrke i
egen hal, og det fik oprykkerne og rækkens etter at mærke i
eftermiddagskampen. Odder slutter på en flot tredjeplads, et point efter
Stilling/Skanderborg, der skal ud og spille om oprykning til 1. division.

»Vi har holdet, det kan matche Stjernen, og så gælder det om, hvem der er
skarpest og vil det mest. Vi byttede mål til 6-6 og gik derfra til 10-6. Vi dækkede
smadder godt op, og det gav nogle kontrascoringer. Og i 2. halvleg lukkede vi
dem helt ned i forsvaret. Det var en rigtig flot kollektiv indsats, og jeg er glad for,
vi sluttede så fint af. Der var mange unge med i dag, og jeg er både glad og stolt
over, som det hold her har rykket sig,« sagde Odders træner Jesper D. Pedersen.

Odder: Stine Qvist 6, Sandra Paegle 5, Ramona Szabo 5, Zenia Harpsøe 4, Lea
Povlsgaard 4, Camilla Elkjær 3, Dorthe Søndergaard 2, Mia Forsberg 2.

2. division kvinder

Viby-Ikast 37-34 (20-16)

Der blev spillet friskt til i den sidste turneringskamp, hvor ingen af holdene
havde noget på spil.

»Det var indianerhåndbold, præget af godt angrebsspil og knap så godt forsvar.
Det var sjovt at møde Ikast, der spillede noget glad positiv håndbold som os, og
det var en kamp, præget af en masse fight, vilje og indstilling. Vi rykkede fra dem
efter 10 minutter med fire mål, den holdt vi i hus, og hele bænken blev brugt. Det
betød, vi kunne holde tempoet. Vi brugte kampen som oplæg til vores pokalkamp
mod Bjerringbro,« sagde Vibys træner Lone Mathiesen.

Viby: Anitha Jacobsen 7, Lea Halsboe 7, Josefine Stafren 6.

2. division kvinder

Svendborg-Stilling/Skanderborg 27-31 (16-10)

Sejren til Stilling/Skanderborg betyder, at holdet bliver nummer to og skal ud og
spille om at komme i 1. division. Der var intet, der tydede på, at udeholdet skulle
vinde kampen, for efter de første 31 minutter var hjemmeholdet foran med 17-10.

»De scorede det første mål efter pausen, men derfra fik vi godt styr på dem i
forsvaret, og efter 16 minutter stod det 21-21, efter 25 minutter 26-26, men så
scorede Pernille Jensen tre mål i træk, og vi kom foran 29-26. De tabte modet, og
vi kørte den hjem. Karen Mette Fårup kom ind i 2. halvleg og havde nogle flotte
redninger, så vi fik nogle gode kontrascoringer,« sagde Stilling/Skanderborgs
træner Kim Bækgaard

Stilling/Skanderborg: Pernille Jensen 6, Henriette Jensen 6, Lærke Bak-Aagaard
5, Ina Damsted 4, Mia Jørgensen 3, Sarah Olesen 3, Nicoline Vodsgaard 3.

2. division kvinder

Hadsten-Bjerringbro 24-30 (8-16)

Heidi Møller var skadet, og dermed var det svære odds for Hadstens smalle trup
mod rækkens suveræne tophold.

»Efter 20 minutter stod det 8-9, men derfra gik det galt, og vi tabte resten af
halvlegen med 0-7. I pausen var vi bange for den helt store nedsabling, men vi
gik ud og vandt 2. halvleg med to mål, og det var fordi, vi gik frem i en 5-1.
Bjerringbro er et klassehold med en god fysik uden svage punkter, og de var
gode til at straffe vores fejl med kontrascoringer. Camilla Syrstad spillede en
fantastisk 2. halvleg, og Naja Halsov Larsen var suveræn i det fremskudte forsvar.
Alt i alt har det været en god sæson, selv om vi ikke har sluttet så godt af, som vi
gerne ville,« sagde Hadsten-træner Daniel Grønhøj Hansen, der ikke kan holde
ferie endnu. Hadsten mangler at spille en pokalkamp mod ligaholdet fra Team
Tvis Holstebro, inden holdet kan gå på sommerferie. Den afvikles i Hadsten
tirsdag den 5. april.

Hadsten: Camilla Syrstad 11, Naja Halsokv Larsen 4, Louise Syrstad 3, Camilla
Hviid 3, Sanne Sejr 2, Denisia Chandrakumaran.
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Mest læste
ALARM 112

Politiet indfører nattelivszoner: Kan
udløse bøde eller fængsel, hvis de
overtrædes

ALARM 112

Drabet på Frisør Mudi trækker tråde
til fortiden: Det var jer, der gjorde
det for tre år siden

AARHUS

Vejarbejde på Nre store veje i
Aarhus: Her bliver der lukket af i
efterårsferien

DANMARK

Coronaprofessoren: Derfor skal man
ikke vente med at lade sig
inQuenzavaccinere i år

BYUDVIKLING

Byggeplaner i markant karré i
vælten: Bekymring for højde, tæthed
og andel af almene boliger ++

AARHUS

112 hektar til sommerfugle, bier og
borgere: Aarhus får mere vild natur -
med stier

BYUDVIKLING  + For abonnenter

Byggeplaner i markant
karré i vælten: Bekymring
for højde, tæthed og andel
af almene boliger

LIVE

AARHUS

Følg med her: Få seneste
nyt om traNk og politi

DANMARK

Onsdagens coronatal: 789
nye coronasmittede -
højeste siden september
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Podcasts

PODCAST

Datteren havde senfølger efter
corona: 'Dør hun?' 2:3

PODCAST

Lyt: Freja Nk konstateret en
hjernetumor ugen efter sin
konNrmation

PODCAST

Lyt: Louise bruger paragraffer som
våben mod jobcentersystemet

PODCAST

26-årige Thea planlagde sin egen
bisættelse: - Man må gerne være
ked af det, men så skal man
fandeme også grine bagefter!

PODCAST

Tag på tur ud i efteråret med gode
fortællinger i ørene

Vis flere
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Andre læser også

Karin Salling navngiver sine
guldklumper: Støjberg er en
ilter og rødhåret vinder med
egne meninger - se video

Stop hetzen mod
Søndervangskolen: Tidligere
elever, en far og
skolebestyrelsen går til
modangreb

Der kom ambulancer og
politi, men ulykken havde
aldrig fundet sted: Mand
sigtet for at ringe 112 uden
grund

På en svampejagt lurer
døden altid i skovbunden
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Forsiden netop nu

BYUDVIKLING

Se læsernes fotos: Danmarks højeste bygning set fra byen,
fra vandet, fra skoven og fra stranden

Anders droppede druk efter at have fyret en brandslukker af i hovedet på sine
venner: - På et tidspunkt er det ikke længere nok at sige undskyld +

ERHVERV  + For abonnenter

Trods bøder og fem
politianmeldelser: Proteinbutik
kører videre under nyt navn

AARHUS

Flere busafgange mellem
Aarhus og Randers:
MidttraNk har lyttet til
pendlernes kritik
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Politiet indfører
nattelivszoner: Kan udløse
bøde eller fængsel, hvis de
overtrædes

AARHUS

112 hektar til sommerfugle, bier og
borgere: Aarhus får mere vild natur
- med stier
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Drabet på Frisør Mudi trækker tråde
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det for tre år siden

AARHUS

Vejarbejde på Nre store veje i
Aarhus: Her bliver der lukket af i
efterårsferien

DANMARK

Coronaprofessoren: Derfor skal man
ikke vente med at lade sig
inQuenzavaccinere i år

BYUDVIKLING

Byggeplaner i markant karré i
vælten: Bekymring for højde,
tæthed og andel af almene
boliger ++

AARHUS

112 hektar til sommerfugle, bier og
borgere: Aarhus får mere vild natur
- med stier

Seneste nyt
16.00

Putin: Rusland er klar til at skrue op
for gashanerne

16.00

Højreradikale tjener fedt på
stigende brug af kryptovaluta ++

15.40

!! Strik samler og glæder

15.20

Eksverdensmester Maja Jager
stopper karrieren

15.10

DBU: Fifa-regler årsag til fjernet
Qatar-kritisk banner

15.08

Se læsernes fotos: Danmarks
højeste bygning set fra byen, fra
vandet, fra skoven og fra stranden

14.35

Kommende norsk regering varsler
højere skatter for de rigeste
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AARHUS  + For abonnenter

Anders droppede druk
efter at have fyret en
brandslukker af i hovedet
på sine venner: - På et
tidspunkt er det ikke
længere nok at sige
undskyld

EM  + For abonnenter

Analyse: Derfor tror
Hjulmand på Andreas Skov
Olsen

Seneste plus
BYUDVIKLING

Byggeplaner i markant karré i
vælten: Bekymring for højde,
tæthed og andel af almene
boliger ++

ERHVERV

Trods bøder og fem
politianmeldelser: Proteinbutik
kører videre under nyt navn ++

EM

Analyse: Derfor tror Hjulmand på
Andreas Skov Olsen ++

AARHUS

Anders droppede druk efter at have
fyret en brandslukker af i hovedet
på sine venner: - På et tidspunkt er
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Udsigt til ny husrække: Sådan skal
120 nye boliger i seks etager ved
Godsbanen se ud ++
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!! Stiften mener: Tænk globalt,
investér lokalt ++
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AARHUS

Følg med her: Få seneste nyt om
traNk og politi

ALARM 112

Drabet på Frisør Mudi trækker tråde til fortiden: Det var jer,
der gjorde det for tre år siden

AARHUS

Vejarbejde på Nre store veje i Aarhus: Her bliver der lukket
af i efterårsferien

Anders droppede druk efter at have fyret en brandslukker af i hovedet på sine
venner: - På et tidspunkt er det ikke længere nok at sige undskyld +
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!! Landsholdsspiller er smuttet og der er kurrer på tråden:
Bakken har ikke råd til mere uro hvis sæsonens store mål
skal opfyldes

Skandalerne stod i kø: Arena blev aldrig superhallen, der forandrede Aarhus, som
kronprinsen og politikerne drømte om

BYUDVIKLING  + For abonnenter

Udsigt til ny husrække: Sådan skal 120 nye boliger i seks
etager ved Godsbanen se ud

Byggeplaner i markant karré i vælten: Bekymring for højde, tæthed og andel af
almene boliger +

DEBAT

!! Trøjborg Fællesråd i åbent brev til Aarhus Byråd: Udsæt
sagen og brug tiden på reel dialog

Byggeplaner i markant karré i vælten: Bekymring for højde, tæthed og andel af
almene boliger +
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