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HÅNDBOLD: Skovbakken, der overraskende lå nummer et efter fire
spillerunder, fik kærligheden at føle i topopgøret i Ringsted. Dalmoses
tropper viste sig at være for stor en mundfuld for århusianerne, der tabte
med 26-31 efter 12-15 ved pausen.
- I hele optakten har de spillet 5-1 forsvar. Det var vi klar på, og vi kom
forrygende fra start og var foran med 10-8. På det tidspunkt gik de ned i
6-0 og begyndte at spille syv mod seks. Det klarede de exceptionelt godt,
og vi havde svært ved at løse det. De stod også godt i deres 6-0 forsvar,
og de sidste 17 minutter af 1. halvleg scorede vi kun fire mål.
- I 2. halvleg fik vi løst deres forsvar bedre, men vi havde svært ved at få
sat en prop i vores eget forsvar. De havde også et par store profiler i
Nicolai Nørager, der var hård ved os og scorede 12 mål, mens deres

keeper Frank Mikkelsen tog godt fra i målet. Hos os var det
opmuntrende, at Christian Meklenborg var tilbage med fem scoringer og
også en god kamp af Daniel Glud og Malte Friis Nøddesbo, sagde
Skovbakkens træner Bjørn Hessellund. leo
TMS Ringsted-IK Skovbakken 31-26 (15-12)
1. division mænd
IK Skovbakkens målscorere: Christian Meklenborg 5, Daniel Glud 5, Mads
Johansen 4, Marius Egdal 3, Anders Gade 2, Malte Friis Nøddesbo 2, Sune
Albæk Nørgaard 1, Mathias Nikolajsen 1, Tobias Jørgensen 1, Emil
Sidelmann 1, Frederik Skov 1.
HEIs mænd mangler kynisme
HÅNDBOLD: HEI er endnu ikke kommet på tavlen i denne her sæson og
tabte hjemme med 18-23 til Skive fH efter at have ført med 11-10 ved
pausen.
- Det er den samme sang igen, igen. Efter en rigtig god 1. halvleg kommer
vi bagud i starten af 2. halvleg, og jeg tager to timeout i de første 16
minutter. Vi kommer godt tilbage og er på et tidspunkt kun nede med to.
Forsvaret er fint, og Magnus Brandbyge står en god kamp i målet, men vi
brænder fire straffekast og et hav af chancer. Det samme gør Skive, så
det var en jammer at se på. En noget rodet forestilling.
- Det gode indtryk fra kampen mod Otterup led et knæk i dag, og der
manglede i den grad koncentration og kynisme. Vi havde fine
muligheder, men vores kynisme i afslutningerne lykkes ikke for os, og vi
gør det svært for os selv. Det er altid i 2. halvleg, det går galt, og det er
nok, fordi vores modstandere gennemskuer os, sagde HEIs træner Ryan
Zinglersen. leo
HEI-Skive fH 18-23 (10-9)

1. division
HEIs målscorere: Nicolai Schytt Nielsen 3, Frederik Krarup 3, Rokur
Akralid 3, Mikkel Munter 2, Jeppe Østergaard 2, Jesper Kristensen 2,
Daniel Møller Holleufer 2, Teis Asbjørn Horn Rasmussen 1.
Rødt kort knækkede ASA
HÅNDBOLD: Et rødt kort til ASAs Marianne Stoltenberg lige inden
pausen blev afgørende for udfaldet af aftenkampen i Ikast.
Hjemmeholdet vandt med 26-17 efter en føring på 11-10 ved pausen.
- Marianne Stoltenberg og Julie Astrup styrer normalt vores angrebsspil,
og da vi ikke havde Julie Astrup med, fik vi problemer angrebsmæssigt,
da Marianne Stoltenberg blev udvist.
- Generelt lavede vi for mange fejl og blev straffet af et velspillende
Ikast-hold, og hvis man ikke er der på dagen, er det svært at vinde en
håndboldkamp, sagde ASAs træner Martin Hansen. leo
Ikast-ASA 26-17 (11-10)
2. division Pulje 1
ASAs målscorere: Sofie Stærk 7, Majer Lisbjerg 3, Sabina Bruun 2, Rikke
Lyngesen 2, Stine Nordgaard 2, Lea Rømer 1.
AGFs kvinder har lagt sig i spidsen
HÅNDBOLD: AGFs kvinder har lagt sig i spidsen af 2. division Pulje 2 efter
en sejr på 26-24 i Vejle. Ved pausen stod det 13-12 til udeholdet.
- Det var et fint hold, vi mødte, og de fik nogle gode mål til at starte med
og kom foran med 5-3. Vi var lidt uheldige, men vandt en overtal 3-0, og
derfra så vi os ikke tilbage og kom foran fem mål. De hentede os dog
inden pausen.

- Det samme gentog sig et par gange i 2. halvleg, hvor vi også var foran
med tre mål. Til slut strammede vi op og hev sejen hjem. Det var en
bedre håndboldkamp end i premieren, men vi skal lære at holde fast i
vores eget spil. Alt i alt en fin indsats, sagde AGFs træner Peter Conrad.
leo
Vejle-AGF 24-26 (12-13)
2. division kvinder
AGFs målscorere: Pernille Skov 6, Emma Laigaard 5, Laura Nørregaard 4,
Stine Lehmann 3, Ann Cecilie Møller 3, Emilie Tautoft 2, Kristina Hyre 2,
Julie Møller 1.
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