


Heine inden Lyngby-kamp: “Vi har en fin chance” 
Optakt af Stefan Holmager Larsen

Efter en indledning på tilværelsen i 1. division med hård modstand, senest i 
udebanekampen mod SønderjyskE, så venter der på papiret en modstander af en helt 
anden kaliber, når EH Aalborg lørdag atter indtager halvgulvet i Nørresundby 
Idrætscenter.

Kampens gæster kommer fra Lyngby HK – en klub, der tidligere husede prominente 
navne som eksempelvis den forhenværende landsholdsanfører og OL-guldvinder Mette 
Vestergaard, men som i de seneste mange sæsoner har været langt fra toppen af dansk 
håndbold. Faktisk rykkede klubben i 2018 helt ned i landets tredjebedste række, hvor 
holdet har fristet tilværelsen indtil coronaen i sidste sæson hånd-i-hånd med Dansk 
Håndbold Forbund sendte københavnerholdet i oprykning til 1. division. 
Derfor har nordjydernes chef-træner Allan Heine set masser af video for at lære 
modstanderen at kende forud for de to klubbers møde.

- De har som så mange andre hold skiftet en del 
ud i truppen. De arbejder med nogle klassiske 
åbninger og har en højrehåndet højreback 
og en udmærket venstreback, men jeg 
vil også sige, at på en god dag, 
så er det et hold, vi har en
fin chance for at slå, 
lyder analysen fra 
Allan Heine.



Ingen walk-over mod Lyngby

Mens EH Aalborg har klaret sig ganske suverænt igennem sæsonens første to 
spillerunder, så er det gået anderledes skidt for de sjællandske gæster. Først blev 
holdet trynet og tabte med hele 21-34 i Hadsten, inden holdet på hjemmebane måtte 
se sig slået med 22-25 af Rødovre. Alligevel er der ikke lagt i ovnen til en nordjysk 
walk-over, selvom holdet må betegnes som favoritter.

- Jeg vil sige, at hvis vi ikke gør vores ting godt nok, så kan vi sagtens komme ud for 
det samme, som vi så i nogle af vores træningskampe; at vi får problemer. Vi arbejder 
med at gøre os selv bedre og arbejder med nogle små detaljer i spillet, men det kan 
godt blive lidt ligesom mod Gudme, hvor det også var lige fra starten, indtil vi fandt 
rytmen i kampen, siger Allan Heine.

Oven på EH Aalborgs flotte start på sæsonen, så er der desuden sendt ekstra roser i 
retning af holdet. Nordjydernes hårdtskydende bagspiller Emma Laursen er nemlig 
blevet udtaget til U20-landsholdets kommende samling, og det er langt fra nogen 
overraskelse, mener EH-chefen.

- Det er der ikke noget at sige til. Hun er både trænings- og spillemæssigt i kanon 
form, så det kommer ikke bag på mig, at ungdomslandstræneren har udtaget hende. 
Det vil være svært at finde nogen, der er bedre, lyder det klart fra Allan Heine.

*Siden er også EH Aalborg´s nummer 10, Sandra Erlingsdòttir, blevet udtaget til det 
islandske A-landshold. Stort tillykke til Sandra.

BLÅ BOG:

40 år
Gift med Merete - 3 børn

Uddannet skolelærer
Tidligere træner i Viborg HK

& Nantes Handball
Passioneret Manchester
United fan og golfspiller



1 JESSE VAN DE POLDER
2 EMMA AAGAARD
4 LINE HINDHEDE
7 METTE KLOSTERMANN
8 EMMA LAUERSEN
10 SANDRA ERLINGSDÒTTIR
12 LAURA ASKVIST
15 NJOMA ZOGAJ
16 MIE LARSEN
18 LAURA SKOVHUS
20 MÄRTA HEDENQUIST
22 RIKKE HOFFBECK
23 VERENA OSSWAL
34 ANNE BRINCH
44 MILLE EISENHARDT
76 MATHILDE BACH
82 FRIDA HØGAARD

T R Æ N E R :
Allan Heine
A S S .  T R Æ N E R :
Kenneth Hedegaard
H O L D L E D E R :
Inge Kjær
F Y S :
Jens Erik Jørgensen
M A S S Ø R :
Nicolai  Tel l ing Pedersen





Holdkort ikke tilgængeligt



www.kloster-hede.dk



LABTECH DATA

KYMI RENS

JOBTEAM A/S

EJNER HESSEL A/S

ASTORP SKILTE & REKLAME APS

SLAGTER CARLSEN

SOFIENDAL AALBORG SUNDHEDSTEAM

HAIR BY RYTTER

PODI

DRONNINGLUND CUP

LE FLEUR

NIC IDRÆTSCENTER

NIBE FESTIVAL

WOODEE

FAST – FORWARD

MARTENS UNITED

EPS RECYCLE

REMA 1000 AALBORG ØST

BOXEN EMBALLAGE A/S

HASSERIS BAGERI

SWAPFIETS AALBORG

VEBBESTRUP TURISTFART

ADVOKATFIRMAET VINGAARDSHUS

A-SERVE SCANDINAVIA A/S

NORDJYSK KAFFE A/S

AALBORG PORTLAND A/S

MENY DRONNINGLUND

OKF CONSULT

SUNDSHOLMENS AUTOLAKERING APS

BOTEX A/S, AALBORG

SVANE CUP

MENTALTRÆNER 
PETER HOLST CHRISTIANSEN



#23 Verena Oßwald

med kampens EH Aalborg profil

Q&A



Dette v i l le  jeg tage med mig på en øde ø:  

En masse mad - for jeg spiser altid - En øl hjemme fra Bayern 
og min mobiltelefon.

Mit idol :  

Mine gamle holdkammerater Sina og Bea. De kæmpede altid 
ti l  det sidste og gav aldrig op uanset hvem de spillede imod.

Når jeg ikke spi l ler  håndbold kan jeg godt l ide at :

Være sammen med venner og familie.

Efter  håndbolden vi l  jeg gerne arbejde med:

Jeg vil gerne arbejde med noget kreativt,
gerne grafisk design.

Bedste håndbold minde:  

Oprykning til  
Bundesligaen med 
min tidligere klub 

Kurpfalzbären Ketsch. 



(kilde: flashscore.dk & tophåndbold.dk)






