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Kézilabda Érd női kézilabda kézilabda átigazolás Tóth Gabriella Julie Foggea Jamina Roberts

Gávai Szonja Coralie Lassource

Női kézi: öt válogatottal erősítettek
Szabó Edináék

Nyilvános edzést tartott a legutóbbi öt szezonban egyaránt bajnoki bronzérmes érdi női
kézilabdacsapat. Bemutatták az új igazolásokat, így a Győrből kölcsönbe érkező Tóth
Gabriellát és a békéscsabai Gávai Szonját is.

Jamina Roberts (balra) személyében már svéd játékosa is van az Érdnek (Fotó: AFP)

 

Nem történtek nagy meglepetések, a korábbi nemzetközi sajtóhírek igaznak bizonyultak, s
Tóth Gabriella és Gávai Szonja mellett két francia, az Issy Paris-tól érkező balszélső, Coralie
Lassource, valamint a Fleuryt otthagyó kapus, Julie Foggea is Szabó Edina együtteséhez
került. Továbbá érkezett még a több mint százszoros svéd válogatott balátlövő, Jamina
Roberts is.
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Tóth Gabriella (középen) két évre érkezett kölcsönbe Érdre (Fotók: Török Attila)

Érdekesség, hogy mind az öt újonc már volt hazája válogatottjának tagja.

Az új érkezők mellett az utánpótlásból is felkerültek néhányan, az NB I-ben már korábban
bemutatkozó jobbszélső, Bernát Dorina mellett az átlövő Reizinger Sára is a felnőttegyüttest
erősíti a következő kiírásban.

Az Érdből a legutóbbi idény után hat játékos távozott. Barján Bianka Vácon folytatja. Féléves
mosonmagyaróvári kölcsönjátéka után Zeljana Stojak Franciaországban (Besancon), a
balszélső Larissa Araújo Romániában (Magura Cisnadie) talált magának új csapatot. A 43
éves hetesölő, Szvetlana Gridnyeva szögre akasztotta a szezon végén a cipőt, míg Gulyás
Vanda egy évre az újonc. Kecskeméthez került kölcsönbe. Vajda Luca új klubja egyelőre nem
ismert.

Tekauer Norbert klubelnök a csapat következő évadbeli céljairól elmondta, az Érd a dobogós
helyek valamelyikét tűzte ki, de a pontos pozíciót nem árulta el. Az egyesület első embere
hozzátette: az EHF-kupában a csoportkörön való túljutás a vágyuk.

Tóth Gabriella kétéves kölcsönszerződést, a többiek egy plusz egy éves megállapodást
kötöttek a klubbal.

Az Érd kerete a 2017–2018-as szezonra:
Kapusok: Janurik Kinga, Julie Foggea, Győri Barbara
Jobbszélső: Katarina Krpezs-Slezák, Bernát Dorina
Jobbátlövők: Mireya González Álvarez, Kiss Nikoletta
Irányítók: Andjela Bulatovics, Tóth Gabriella 
Beállók: Kisfaludy Anett, Szabó Laura
Balátlövők: Klivinyi Kinga, Mariama Signaté, Jamina Roberts, Reizinger Sára
Balszélsők: Gávai Szonja, Coralie Lassource
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Astronet

Horoszkópok

Asztrológia

Ezotéria

Test és lélek

Tények, talányok

Autó-Motor

Autós hírek

Újdonságok

Autó tesztek

Használt autó

Lakáskultúra

Magazin

Életstílus

Lakóterek

Tanácsadó

Shopping

MaiNap

Hírek

Sport

Sztárok

Megyei hírek

Mindmegette

Receptek

Olvasnivalók

Desszertek

Diéták

Baba-mama

Nemzeti Sport

Magyar foci

Külföldi foci

Csapatsportok

Formula-1

Sportszelep

Megyei lapok

Komárom-Esztergom

Baranya

Világgazdaság

Vállalatok

KKV

Szolgáltatások

Újság előfizetés

Jegyvásárlás

Impresszum  Médiaajánlat  Email nekünk

A Nemzeti Sport Online kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Több, mint 700
munkatárssal készítjük kiemelkedő színvonalú termékeinket és biztosítjuk
szolgáltatásainkat. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési
lehetőséget biztosít portfóliónk. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési
lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

http://www.nemzetisport.hu/kezilabda/noi-kezi-ot-valogatottal-erositettek-szabo-edinaek-2581163
mailto:nsonline@nemzetisport.hu
http://www.nemzetisport.hu/eujsag
https://www.facebook.com/nsonline
http://www.nemzetisport.hu/labdarugo_nb_i
http://www.nemzetisport.hu/labdarugo_nb_ii
http://www.nemzetisport.hu/magyar_valogatott
http://www.nemzetisport.hu/legiosok
http://www.nemzetisport.hu/nso_cimkeoldal/?cimke=magyar%20%C3%A1tigazol%C3%A1s
http://hatsofuves.nemzetisport.hu/
http://www.nemzetisport.hu/angol_labdarugas
http://www.nemzetisport.hu/spanyol_labdarugas
http://www.nemzetisport.hu/olasz_labdarugas
http://www.nemzetisport.hu/nemet_labdarugas
http://www.nemzetisport.hu/bajnokok_ligaja
http://www.nemzetisport.hu/europa_liga
http://www.nemzetisport.hu/foci-vb-2018
http://www.nemzetisport.hu/foci_eb_2016
http://www.nemzetisport.hu/minden_mas_foci
http://www.nemzetisport.hu/nso_cimkeoldal/?cimke=nemzetk%C3%B6zi%20%C3%A1tigazol%C3%A1s
http://www.nemzetisport.hu/f1
http://www.nemzetisport.hu/kezilabda
http://www.nemzetisport.hu/kosarlabda
http://www.nemzetisport.hu/jegkorong
http://www.nemzetisport.hu/vizilabda
http://www.nemzetisport.hu/nfl
http://www.nemzetisport.hu/amerikai_sportok
http://www.nemzetisport.hu/egyeb_csapat
http://www.nemzetisport.hu/kezilabda/noi-kezi-ot-valogatottal-erositettek-szabo-edinaek-2581163#
http://www.nemzetisport.hu/atletika
http://www.nemzetisport.hu/uszas
http://www.nemzetisport.hu/kajak_kenu
http://www.nemzetisport.hu/kerekpar
http://www.nemzetisport.hu/okolvivas
http://www.nemzetisport.hu/tenisz
http://www.nemzetisport.hu/egyeb_egyeni
http://www.nemzetisport.hu/teli_sportok
http://www.nemzetisport.hu/sportszelep
http://onlive.hu/
http://www.nemzetisport.hu/nso_cimkeoldal/?cimke=napi%20sportm%C5%B1sor
http://www.nemzetisport.hu/egyeb_auto_motor
http://www.nemzetisport.hu/nso_forum
http://www.tvmusor.hu/sportmusorok
http://www.nemzetisport.hu/nsotv
http://www.nemzetisport.hu/olasz_labdarugas/milan-a-klub-megerositette-moratat-is-szerzodtetne-2581195
http://www.nemzetisport.hu/kezilabda/noi-kezi-dombi-luca-ujvarosban-kudor-kitti-tavozott-2581187
http://www.nemzetisport.hu/olasz_labdarugas/olaszorszag-totti-hivatalosan-bejelentette-visszavonulasat-2581185
http://www.nemzetisport.hu/minden_mas_foci/diaeuro-2017-ertekes-gyozelem-portugalia-ellen-2581179
http://www.nemzetisport.hu/magyar_valogatott/valogatott-kedd-ejfelig-jelentkezhetnek-az-andorraban-jart-szurkolok-2581183
http://www.nemzetisport.hu/labdarugo_nb_i/nb-i-doll-szerint-nem-volt-eros-a-puskas-pinter-szerint-ezt-mutatta-szakaly-videoval-2580995
http://www.nemzetisport.hu/labdarugo_nb_i/ftc-friss-hir-a-sulyos-serulest-szenvedo-hajnal-tamasrol-2581075
http://www.nemzetisport.hu/labdarugo_nb_i/ujpest-bardi-megfelelt-az-orvosi-vizsgalaton-valenciaban-2581105
http://www.nemzetisport.hu/spanyol_labdarugas/a-real-madrid-tanult-a-multbol-mar-ove-a-fel-u21-es-valogatott-2580903
http://www.nemzetisport.hu/labdarugo_nb_i/futsal-szenzacio-a-spanyol-elvonalba-igazolt-az-eto-magyar-jatekosa-2581007
https://www.facebook.com/mediaworkshungary
https://www.linkedin.com/company/mediaworks-hungary-zrt-
http://www.astronet.hu/
http://www.astronet.hu/horoszkop
http://www.astronet.hu/asztrologia
http://www.astronet.hu/ezoteria
http://www.astronet.hu/test-es-lelek
http://www.astronet.hu/vallas-es-tudomany
http://www.automotor.hu/
http://www.automotor.hu/hirek
http://www.automotor.hu/ujdonsag
http://www.automotor.hu/teszt
http://www.automotor.hu/hasznalt-auto
http://www.lakaskultura.hu/
http://www.lakaskultura.hu/magazin
http://www.lakaskultura.hu/eletstilus
http://www.lakaskultura.hu/lakoterek
http://www.lakaskultura.hu/tanacsado
http://www.lakaskultura.hu/shopping
http://www.mainap.hu/
http://www.mainap.hu/hirek
http://www.mainap.hu/sport
http://www.mainap.hu/sztarok
http://www.mainap.hu/megyei
http://www.mindmegette.hu/
http://www.mindmegette.hu/receptek
http://www.mindmegette.hu/olvasnivalok
http://www.mindmegette.hu/desszertek
http://www.mindmegette.hu/dieta
http://www.mindmegette.hu/baba-mama
http://www.nemzetisport.hu/
http://www.nemzetisport.hu/
http://www.nemzetisport.hu/
http://www.nemzetisport.hu/
http://www.nemzetisport.hu/f1
http://www.nemzetisport.hu/sportszelep
http://www.nemzetisport.hu/kezilabda/noi-kezi-ot-valogatottal-erositettek-szabo-edinaek-2581163
http://www.kemma.hu/
http://www.bama.hu/
https://www.vg.hu/
https://www.vg.hu/rovat/vallalatok
https://www.vg.hu/rovat/kkv
http://www.nemzetisport.hu/kezilabda/noi-kezi-ot-valogatottal-erositettek-szabo-edinaek-2581163
http://lapcentrum.hu/
http://jegyed.hu/
http://www.nemzetisport.hu/impresszum
http://mediaworks.hu/hu/product/nemzeti-sport-online
mailto:nsonline@nemzetisport.hu
http://mediaworks.hu/


Bács-Kiskun

Békés

Heves

Somogy

Tolna

Jász-Nagykun-Szolnok

Gazdaság

Pénzügy

Rendezvények

TV műsor

Program ajánló

http://www.baon.hu/
http://www.beol.hu/
http://www.heol.hu/
http://www.sonline.hu/
http://www.teol.hu/
http://www.szoljon.hu/
https://www.vg.hu/rovat/gazdasag
https://www.vg.hu/rovat/penzugy
http://rendezvenyek.vg.hu/
http://www.tvmusor.hu/most
http://jegyed.hu/

