
ANNONCE

SPORT

,Håndbold

02 nov. 2014 kl. 18:17

3. division mænd

ANNONCE

Hasle KFUM-Brabrand 21-36 (8-14)

Hasle KFUM har haft en stor udskiftning i truppen op til denne sæson, og
indtil videre har det knebet med at få point. Kun et point har Hasle
KFUM erobret i fem kampe.

»Hvis vi ikke får fire point i de næste to kampe, må vi se at finde på
noget, for som det er nu, laver vi for mange fejl. I hele kampen var vi
virkelig dårlige i angrebsspillet, men det kom bagpå mig, at vores forsvar,
som jeg roste inden kampen, ikke var bedre. Det var katastrofalt, vi
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kunne lige så godt være blevet hjemme, men ros til Esben Simonsen og
Morten Kristensen, de leverede en kanon indsats,« sagde Hasle KFUMs
træner Karsten Andersen.

Hasle KFUM: Esben Simonsen 7, Morten Christensen 5.

3. division mænd

Viby-AIA/Tranbjerg 28-16 (15-9)

Viby kunne sætte endnu en sejr ind på kontoen, og det er gået
forrygende for klubben siden den første kamp mod Brabrand, som blev
tabt. AIA/Tranbjerg har som oprykker fået kærligheden at føle i den nye
række.

»I dag var vi klar fra start, kom rimelig hurtigt foran og førte hele
kampen. Vi stod godt i forsvaret og havde en fin kontrafase, og alle
spillere fik godt med spilletid og uanset, hvem vi satte på banen, leverede
de varen,« sagde Viby-træner Brian Ernstsen.

»I øjeblikket har spillerne ingen selvtillid, de tror ikke på de ting, vi laver,
og gør dem kun halvt. Viby er et godt kontrahold, og giver man dem
chancen, løber de, og det sammenhold, vi havde i oprykningsspillet, er
der ikke mere. Det var et hold uden gejst, tro og vilje, vi så i dag. Det
bliver for meget individuelt,« sagde AIA/Tranbjergs træner Søren
Gorming.

Viby: Michael Hvid 8, Martin Jørgensen 6, Jacob Bager 3, Mikkel Nielsen
3, Morten Andersen 2, Jimmi Hungerberg 2, Benjamin Jørgensen 2.
AIA/Tranbjerg: Jacob Hansen 5, Thomas Dalby 3.

3. division mænd



Todbjerg/Mejlby-Børkop 31-25 (15-12)

Kampen fik et ret usædvanligt forløb med masser af spilstop og varede
godt og vel 10 minutter mere end normalt.

»Det var utroligt så mange spilstop, der var, men vi hev da sejren hjem,
selv om vi var presset i 2. halvleg. I dag var vi ikke på samme
forsvarsniveau, som vi normalt er, vi kom til at stå utrolig lang tid i
forsvaret, og det kræver tålmodighed, som vi ikke altid har. I 2. halvleg
var vi nede med 18-21, men udnyttede det sidste kvarter, hvor de fik otte
udvisninger og et direkte rødt kort. Den sidste periode vandt vi med 9-4
og ros til spillerne for at holde hovedet koldt, da det spidsede allermest
til,« sagde Todbjerg/Mejlbys træner Uffe Bjerregaard.

Todbjerg/Mejlby: Kristian Møller 7, Henrik Just 4, Frederik Skjøttgaard 4,
Simon Melin 4.

3. division kvinder

Hasle KFUM-Hammel 36-16 (16-10)

Hasle KFUM var totalt overlegen i hjemmekampen mod Hammel, der kun
var med i de første 10 minutter, så var det sket.

»Vi løb dem over ende, mine to fløje Anne Thorsen og Thilde Marie
Vindberg scorede tilsammen 16 mål, og de var stort set alle på kontra.
Vores fundament var et godt forsvar, som var årsag til, vi kom til at løbe
så meget med dem,« sagde Hasle KFUMs træner Brian Holm.

»Vi vidste, de var gode, håbede dog på, at vi kunne byde dem lidt mere
op til dans, men det gik, som vi havde frygtet. Vi var med til 7-7 og
spillede fint, men derfra væltede vi rundt i fejl og forkerte beslutninger,



og det udnyttede Hasle. De scorede vel 15-20 mål på kontra,« sagde
Hammels træner Torben Jakobsen.

Hasle KFUM: Anne Thorsen 10, Thilde Marie Vindberg 6, Stine Glargaard
4, Lise Malle 4, Tina Kaltoft 4, Emma Stisen 4, Maria Stisen 3. Hammel:
Mette Jo 6, Cecilie Sjørup 3.

3. division kvinder

VRI-Aarhus Fremad 20-27 (14-14)

Aarhus Fremad har efter fem kampe ni point, og det er ikke mindst
overraskende for Fremad selv.

»Det havde vi ikke turdet drømme om, at vi skulle få så fin en start, men i
dag spillede vi en fantastisk 2. halvleg, den bedste, vi har spillet i
efteråret. Vi holdt dem nede på seks mål og scorede både på kontra og
stationært spil. Før pausen kunne vi ikke holde deres streg, og det var en
velspillende Julie B. Nielsen, der holdt os inde i kampen på det
tidspunkt,« sagde Fremads træner Torben Vosgerau.

»Det var en spændende kamp og en flot 1. halvleg fra begge sider. I 2.
halvleg glemte vi at spille håndbold, og Fremad vandt fortjent 20-27. Det
var sjovt, at vi kunne drille dem så meget, som vi gjorde, men Fremad er
et rigtig tophold,« sagde VRIs træner Thomas Nielsen.

VRI: Emma Nikander 5, Julie Reif 5, Henriette Hansen 5, Mette Veggerby
3. Aarhus Fremad: Julie B. Nielsen 7, Mia Hansen 6, Anne Wulff 5, Stine
Bjerregaard 3, Louise Valeur 3, Camilla Nielsen 2.

3. division kvinder



JAI-Åstrup/Hammelev 23-22 (11-11)

Der var glæde i JAI-lejren, da den første sejr i efteråret kom i hus, mens
der var stor skuffelse hos Åstrup/Hammelev, der var meget tæt på at få
det ene point i Annexhallen. Åstrup/Hammelev har opsagt aftalen med
træner Tom Jensen og har i stedet ansat Jan Hansen og Leif Nielsen.

»Det blev en gyser, og det var en tæt kamp, hvor holdene fulgtes ad hele
1. halvleg. I 2. halvleg scorede de kun tre mål på 17 minutter, men vi
brændte selv for meget og smed bolde væk. Til slut tabte vi en overtal, og
Åstrup havde chancen for at få point, men vi burde have lukket ved 18-
14,« sagde JAIs træner Kristian Olsen.

»Vi var godt klar over, vi skulle ud og løbe stærkt, og vi kom fint med
hjem i vores returløb. Desværre fik vi en spiller skadet efter et kvarter og
havde derefter ingen at skifte ud med i bagkæden, og det var måske
derfor, vi fik en lang scoringspause, der blev afgørende for kampens
udfald. Armina Erglic spillede en god 2. halvleg, og Sisse Poulsen scorede
seks mål på otte skud,« sagde Åstrup Hammelev-træner Jan Hansen.

JAI: Camilla Nielsen 6, Julie Mogensen 5, Hanne Rønhoved 4.
Åstrup/Hammelev: Cecilie Bachmann 10, Sisse Poulsen 6, Arminia Erglic
4.

3. division kvinder

Stautrup-Skovbakken 14-15 (7-6)

Stautrups træner Søren Stougaard har svært ved at blive klog på sine
piger, den ene dag flopper holdet fuldstændig for så den næste dag at
spille lige op med de bedste, og Stautrup var meget tæt på at nappe point
fra Skovbakken.



»Det var ærgerligt, vi spillede en fantastisk kamp, stod super godt i
forsvaret, og Heidi Rasmussen stod fantastisk i målet. Skovbakken er et
godt hold, men vi fulgtes ad hele kampen, men blev lidt ramt af, vi kun
var ni spillere. Det betød meget i slutfasen, hvor vi også blev ramt af en
udvisning. Alle fortjener ros, og alle får scoret,« sagde Søren Stougaard.

Stautrup: Carina Appelquist 4, Stine Merrild 3.

3. division kvinder

Hornslet-Odder 30-17 (16-8)

Hornslet fortsatte de gode takter i kampen mod Odder og vandt med 13
overskydende mål. Som sædvanlig var der mange, der bød ind og kom på
scoringstavlen, og træner Mac Christensen var også godt tilfreds med
indsatsen.

»Vi spillede en rigtig god kamp, og den føring, vi havde skabt os før
pausen, byggede vi bare videre på i 2. halvleg. Ann Ørum spillede en
fantastisk kamp i både forsvar og angreb og scorede otte rene mål. Nu
har vi fem kampe otte point og går en spændende tid i møde med kampe
mod de nærmeste konkurrenter,« sagde Max Christensen.leo

Hornslet: Ann Ørum 8, Emilie Strangholt 7, Maria Møller 6, Simone
Handberg 5, Mathilde Kahr 3.

Få dagens vigtigste nyheder direkte i din indbakke. Det er gratis, og du kan
afmelde dig til hver en tid.
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