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2. division mænd

Skovbakken-Hjallerup 26-29 (14-12)

De sidste tre gange Skovbakken har mødt Hjallerup, er det endt med sejr til
århusianerne, og måske undervurderede hjemmeholdet Hjallerup i dagens kamp.

ANNONCE

»Måske lå det i baghovedet, at vi plejer at slå dem, vi kom i hvert fald skidt i gang,
men fik efterhånden styr på spillet og sluttede 1. halvleg fint af. I 2. halvleg kom
vi hurtigt bagud med tre, og engang imellem var vi oppe på minus en. Vi fik også
vores tre to minutters i 2. halvleg, og det var alt sammen med til at stresse os.
Det var en streg i regningen, for vi havde sat næsen op efter to point, og det
skulle vi også have haft, hvis vi vil med i den sjove ende,« sagde Skovbakkens
træner Tommy Larsen.

Skovbakken: Jakob Østerby 6, Andreas Bennedsen 5, Kasper Nissen 4, Jakob
Warnecke 4.

2. division kvinder

Skanderborg-Odder 22-14 (9-7)

Skanderborg fortsætter sejrsmarchen og har nu vundet de første fire kampe.
Odder var i en svækket udgave, da tre bagspillere er ude i øjeblikket.

»Odder havde ikke meget at komme med, men vi stod også godt i vores forsvar
og havde igen en stærk keeper i U18-målmanden Freja Bossen, og Trine Knudsen
spillede også en flot kamp. Der er ros til forsvaret for kun at lukke 14 mål ind, og
angrebsspillet er lige godkendt, når vi vinder med otte mål,« sagde Skanderborgs
træner Kim Lerche.

»Vi dækkede godt op i hele kampen, men havde svært ved at lave mål, men det
var også et godt Skanderborg-hold, vi mødte. De brugte deres fysik, og det
havde vi besvær med. Vi havde tre U18 spilere med, de kæmpede godt for det,
men Skanderborg var et bedre hold. Der blev også brugt mange kræfter i
forsvaret, og det gik ud over vores angrebsspil,« sagde Odders træner Jesper D.
Pedersen.

Skanderborg: Trine Knudsen 8, Sarah Olesen 3. Odder: Zenia Harpsøe 4, Josefine
Stafren 3, Lea Poulsgaard 3, Nanna Bachmann 3.

2. division kvinder

Svendborg-Viby 24-20 (12-9)

Viby havde en af de dage, hvor ingenting ville lykkes, og det var ligegyldigt, hvad
træner Jan Lauridsen prøvede på.

»Det var noget skidt i dag, en kollektiv offday. Indstillingen var fin nok, men vi
kunne ikke omsætte energien til noget positivt, selv om prøvede både det ene og
det andet. Der var bare ikke noget, der ville lykkes. Og vi har endnu ikke fået et
modtræk, når vi rammer vores bundniveau. Heldigvis er der kamp allerede igen
på tirsdag, så vi får mulighed for at viske tavlen ren i en fart. Stine Ibsen måtte
melde fra med en dårlig skulder, og hun var hårdt savnet,« sagde Jan Lauridsen.

Viby: Ane Bjerg 6, Anitha Jacobsen 3.

2. division kvinder

Brabrand-Søndermarkens IK 26-23 (16-11)

Brabrand vandt også den tredje hjemmekamp og ligger godt placeret i den gode
ende. Det lignede længe en sikker sejr til Brabrand, men det blev alligevel
spændende til slut.

»Vi startede som lyn og torden mod et rutineret Viborg-hold og kom foran 4-0,
men det blev 4-4, og igen 8-4 til os. Vi dækkede godt op og løb fra dem og førte
med fem ved pausen. Det gode spil fortsatte i 2. halvleg, vi førte med de 5-6
stykker fra pausen og var endda på et tidspunkt foran med syv. Men pludselig fik
vi en scoringskrise, og de vandt en periode på syv minutter med 9-1, og vi kom
bagud med et enkelt mål. Men vi sluttede bedst af og vandt den sidste periode
med 4-1. Rent moralsk var det en fin sejr, da vi fik kæmpet os flot tilbage,« sagde
Brabrands træner Peter Conrad.

Brabrand: Lise Kristensen 5, Stine Aagaard 4, Nete Andresen 4, Camilla Jonassen
4, Malene Vesterby 3, Louise Dalsgaard 3.
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