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Sæbys håndbolddamer spiller
hjemme søndag kl. 14.30
7. januar 2017 - kl. 17:24 - af 020838

Sæbys håndbolddamer i 2. division spiller søndag den første kamp efter julepausen i Sæby Fritidscenter
mod Søndermarken IK, der er et hold, som Sæbys træner Kim Sørensen betragter som et af de bedre i
rækken.

– Vi spillede en super kamp dernede og fik 26-26, så det var flot af pigerne. Det er altid spændende, når
man går ind i andenhalvdel, for det er nu, vi skal til at vise, om vi skal spille med i den sjove ende eller
skal til at kigge ned af. Jeg er spændt på kampen søndag klokken 14.30, der gerne skulle give et
fingerpeg om, hvor vi står her til de sidste 11 kampe.

Sæby Håndbold Klubs flagskib skal til at have revancheret den dårlige afslutning, holdet fik på 2016, hvor
sæbynitterne fik et par nederlag.

– Jeg er fortrøstningsfuld, og spiller vi op til vores bedste, kan vi også give Søndermarken kamp til
stregen. Vi skal i hvert fald til at finde det forsvarspil frem igen, som har været med til at give os de
point, vi fik i første halvdel, siger træneren.

-Jeg håber, at Mette Kjærsgaard kan bidrage en lille smule. Hun har været ude den sidste måned på
grund af operation, og jeg håber, hun kan spille lidt i dagens kamp, da hun er vigtigt for vores spil i begge
ender. Derudover er alle klar til kamp søndag, så jeg håber der kommer en masse folk i hallen.

-Der skal lyde et stort velkommen til spillere og ledere fra Søndermarken samt dommere og tilskuere,
siger Kim Sørensen.

Gæsternes opstilling:
Janni Fruergaard Nielsen
Maria Aagaard Sørensen
Pernille Pagh Grimstrup
Jeanette Lang Jensen
Mette Bregendahl Kristensen
Charlotte Mortensen
Gitte Aaen
Lene Østergaard Jensen
Kirsten Helene Balle
Karen Smidt
Christina Møller
Simone Pedersen

Holdansvarlig
Karin Have Pedersen
Lars Hansen
Irene Ryssel

Øvrige kampe søndag i Sæby Fritidscenter
kl. 09:20 U-12 Pige B Pulje 2 Sæby HK -Strandby/Elling IF 2 Sæby Fritidscenter, hal A.

kl. 10:10 U-10 Drenge A Pulje 2 Sæby HK – Nøvling IF Sæby Fritidscenter, hal A.

kl. 11:00 U-14 Pige B Pulje 1 Sæby HK 2 – Ålbæk HK Sæby Fritidscenter, hal A.

kl. 11:50 U-14 Drenge 1. Division B Pulje 1 Sæby HK – Nøvling IF Sæby Fritidscenter, hal A.

kl. 13:05 U-18 Pige 2. Division Pulje 1 Frederikshavn / Sæby – Team Vest Han Herred Sæby Fritidscenter,
hal A.

kl. 14:30 2. Division Damer Pulje 1 Sæby HK – Søndermarkens IK Sæby Fritidscenter, hal A.

kl. 16:00 U-14 Pige 1. Division A Pulje 1 Sæby HK – Bording KFUM Sæby Fritidscenter, hal A.

kl. 17:10 Serie 3 Damer Pulje 1 Sæby HK 3 – Astrup/Sønderskov IF 2 Sæby Fritidscenter, hal A.

kl. 16:00 Serie 1 Damer Pulje 1 Sæby HK 2 – IK 1919 Aalborg 2 Sæby Fritidscenter, hal B.
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af de lokalhistoriske arkiver vil være en tragedie:
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Jens Nielsen til Donation hjælper Natteravnene
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Nikolaj 7. januar 2017 kl. 22:11

Det ligner mere, at den opstilling der skulle være Sæbys, er Søndermarkens opstilling oppe i opslaget?

pallew.dk 8. januar 2017 kl. 12:32

hej tak fordi du er vågen vi bragte bare de navne vi modtog – du har ret; det er gæsternes opstilling
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