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BRÆDSTRUP

Håndbold-damer i kamp igen

18 jan. 2016 kl. 13:30

Lørdag 16. januar spillede Brædstrups 3. divisions damer mod IF92 Esbjerg i Rørkjær
Hallen i Esbjerg

Efter torsdagens hjemmesejr var holdet klar på Fere point. Sidst Brædstrup mødte
IF92 Esbjerg Hk man en god sejr, men spillede ikke kønt.

I lørdags startede kampen ikke godt for Brædstrup. 

- Vi er bagud 4-0, inden vi er klar. Stille og roligt får vi os kæmpet ind i kampen. Men
hele tiden halter vi bagefter med 2-4 mål. Vi forsøger med et par
mandsopdækninger, men må gå tilbage, og nøjes med en. Vi får mere styr på det i
begge ender og går til halvleg bagud 11-14. I pausen får vi justeret lidt til, og sat
nogle aftaler op. Vi er klar! Vi holder fast i mandsopdækningen og får sat spillet op
som aftalt. Det lykkes! Forsvaret står godt, og Tanja Sørensen tager godt fra i målet.
En rigtig Fot kamp igen idag af Tanja, der lige stepper det ekstra op når det gælder.
Med 8 minutter tilbage får vi endelig kontakt 21-21. Pigerne er nu ekstra tændte, og
vil have point med hjem. Herfra ser vi os ikke tilbage. Vi hiver en sejr på 25-22 hjem
på Hght, vilje, sammenhold og aftaler der holder. BHK's damer er super seje! Tak til
de medrejsende tilskuere for god opbakning, lyder det fra træner Lone Tranholm.

Målscorere var: Mille Hansen 10, Mathilde Schuster 6 heraf 3 på straffe, Simone
Fenger 3, Stine Andersen 3 og Carina Magni 3.

Torsdag 14. januar var damerne også i kamp hjemme mod Tjørring/Herning.

1.halvleg bærer præg af mange tekniske fejl fra begge hold. Holdene følges ad, og
halvlegs resultatet er også lige, 11-11.

I anden halvleg får Brædstrup bedre styr på deres overgang til 4-2, og indspil til
stregene. I målet stepper Tanja Sørensen lige 10 % op. Flere gode redninger og lange
udkast der ligger lige hvor de skal. 

BHK får overtaget og lukker ned for et idéforladt Tjørring hold. BHK vinder 24-22.

- Det var ikke kønt, men en effektiv arbejdssejr. Et hold der endnu engang stod
sammen da det gjaldt, siger træner Lone Tranholm.

Målscorere: Mathilde Schuster 5, Mille Hansen 4, Stine Andersen 4, Julie Andersen 2,
Carina Magni 2, Lizette Bak 2, Simone Fenger 2, Kristina Hammer 1 og Freja
Johansen 1.

Næste kamp for de blå fra BHK, er torsdag 21. januar klokken19.30 i Mejdal Hallen,
Slåenvej 65, 7500 Holstebro.
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største byggerier
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Michael Mortensen blev
kun 49 år

Han ville egentlig bare være
tømrermester: Michael
Mortensen var den jyske
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drøm

Samarbejdspartnere om
Michael Mortensen: Han
var en kæmpe inspiration
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Forsiden netop nu

ERHVERV

Han ville egentlig bare være tøm rermester: Michael
Mortensen var den jyske udgave af den amerikan ske drøm

Casa-stifter er død: Michael Mortensen blev kun 49 år

Michael Mortensen satte enormt præg på Horsens: Se listen over 14 af de største
byggerier +

Kondolencer efter Michael Mortensens død strømmer ud på sociale medier
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an læg: Skal kunne forsyne 600
husstande med el

HORSENS

Kondolen cer efter Michael
Morten sens død strømmer
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Casa-stifter er død: Michael
Mortensen blev kun 49 år

ERHVERV

Han ville egentlig bare være
tømrermester: Michael Mortensen
var den jyske udgave af den
amerikanske drøm
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Samarbejdspartnere om Michael
Mortensen: Han var en kæmpe
inspiration og forbillede
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Michael Mortensen satte enormt
præg på Horsens: Se listen over 14
af de største byggerier ++
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Dramatisk redningsaktion på
Himmelbjerget: Ung mand faldt otte
meter ned og blev slået bevidstløs
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måneder: Det har aldrig været
meningen, at jeg skulle drive café
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Casa- stifter er død:
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kun 49 år

Seneste nyt
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Erhvervsdrivende fra små
lokalsamfund går sammen om et nyt
og tættere samarbejde
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Kondolencer efter Michael
Mortensens død strømmer ud på
sociale medier

14.52

Tre folkeskoler får fælles ledelse

14.46

!! Måske skal vi spørge de
politikere, vi har valgt, om de stadig
er for den grønne omstilling, eller
om det slet ikke er så vigtigt, når
det kommer til stykket

14.30

Michael Mortensen satte enormt
præg på Horsens: Se listen over 14
af de største byggerier ++
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Efter to års dans med corona er det
måske slut: Se de vildeste
krumspring, vi gjorde

13.35

!! Tidligere kirkeminister om
præsts nej til visse vielser: Jeg
deler på ingen måde præstens
teologi. Men vi skal holde fast i, at
vi har en folkekirke, ikke en
statskirke. Og at evangelierne til
alle tider skal udsættes for
fortolkning
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skarp kritik, rod i journalerne og tre
påbud: Sikkerheden for patienterne
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Samarbejds partnere om Michael Morten sen: Han var en
kæmpe in spiration og forbillede

Casa-stifter er død: Michael Mortensen blev kun 49 år

Michael Mortensen satte enormt præg på Horsens: Se listen over 14 af de største
byggerier +

Kondolencer efter Michael Mortensens død strømmer ud på sociale medier

Strøms vigt Tere steder mandag morgen: Mange kunder og
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spillere +
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Mes sers ch midts kandidat stemt ned: Skibby forpurrede
DF- formandens plan
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!! Kronik: Hvem skal tage over
fra dronning Ulla?
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var den jyske udgave af den am…
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