JULETUR med 4 FINALEHOLD - 3 GULD og 1 sølv
Det blev til hele 4 finaler og en masse flotte placeringer til årets Midtjysk Julecup !!! U 18 drenge og U 10
drenge 1 VANDT suverænt deres A- finaler, mens U 14 drenge 2 vandt en flot B-finale. Sidste hold i finalen var
U 10 drenge 2, som fik sølvmedaljer..
Læs mere her...
U 18 drenge afsluttede den suveræne juletur med en FLOTFLOT FINALESEJR over Flensburg M på hele 19 - 9 til
Roskilde. U 18 drengene spillede virkelig flot håndbold over et godt kæmpende Flensburg-mandskab og fik
dermed revanche for den uafgjorte kamp i puljen !
U 16 piger spillede mange gode kampe og førte bl.a. med 1 over ligaholdet Randers ved halvleg. U 16 pigerne
afsluttede julestævnet med en flot sejr.
U 14 drenge havde hele 3 hold med - og alle 3 hold klarede sig fint :
Roskilde 1 klarede det virkelig godt i A-rækken, hvor de spillede lige op med mange af de absolut bedste hold.
Roskilde 2 var helt suveræne hele stævne igennem og sluttede af med en flot i B-FINALEN, hvor Ikast blev slået
16 - 11 efter en flot kamp af det rene førsteårshold.
Roskilde 3 spillede mange fine og meget tætte kampe med 2 fine sejre.
U 14 piger havde også 3 hold med : U 14 pige 1 spillede flot håndbold og tabte semifinalen knebent med 1
enkelt mål - ærgerligt - og sluttede på en SUPER 4. plads, mens
2. holdet gjorde det KANONGODT i A-rækken og blev en FLOT nr.
6 efter at have mødt Roskilde 1 i kvartfinalen.
Roskilde 3 spillede i B-rækken, og spillede mange fine kampe
med 3 sejre og 3 nederlag + 1 uafgjort. FLOT klaret !
U 12 pige 1 spillede også et FLOT stævne og sluttede på en
fornem 5. plads med sejre over Rødovre og HØJ.
U 12 pige 2 spillede lidt blandet, men vandt bl.a. over HØJ og
spillede også fint håndbold.
U 12 drenge 1 og 2 spillede mange supergode kampe, hvor 1.
holdet vandt 3 kampe, mens 2. holdet sluttede stævnet af med en sejr på hele 15 - 7. U 12 drengene spillede
mange gode kampe til stævnet.
U 10 pige 1 vandt alle 3 kampe i indledende pulje suverænt og
sluttede med en flot flot 5. plads med sejr på hele 15 - 3. U 10
pige 2 kæmpede virkelig helt vildt, vandt 4 kampe og endte
med en FLOT 3. plads.
U 10 drenge 1 var helt suveræne til stævnet med meget store
sejre og flot håndbold - de endte med at vinde A-finalen 17 - 7
over tyske Neubrandenburg.
Også U 10 drenge 2 spillede flot håndbold og endte i Bfinalen, hvor de dog efter flot fight tabte til Lübeck !
I det hele taget var det en supergod juletur med masser af hygge, sjov og fællesskab !!!
TUSIND TAK til alle de megaseje trænere for jeres fantastisk flotte indsats som trænere på JULETUREN - OG
speciel STORSTOR TAK til juletursleder Henrik for, at alt bare var planlagt i mindste detalje !!!

