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Eesti käsipallurid välismaal: Marius Aleksejevi koduklubile viies järjestikune võit 
 
Šveitsi käsipallimeistrivõistlustel on heasse hoogu sattunud Kriens-Luzern, kes sai viienda järjestikuse 
võidu, kui võõrsil alistati 29:27 Bern Muri meeskond. 
 
Kriens-Luzerni puurisuul toimetas kogu kohtumise vältel Marius Aleksejev, kes oli klubi kodulehekülje 
andmetel võidu üheks alustalaks. 
 
Järjekordse võidu sai kirja ka Mait Patraili leivaisa Schaffhauseni Kadetten, olles omal väljakul 36:28 üle 
Winterthuri Pfadist. Patraililt selles kohtumises viis väravat. Seitsme vooru järel juhib tabelit 13 punktiga 
Kadetten. Kriens-Luzern jääb teisena maha kahe silmaga. 
 
Kadetten pidas möödunud nädalal ühe mängu ka Meistrite liigas, kui jäi Winterthuris 28:30 alla 
hispaanlaste BM Valladolidile. Kolme vooruga ühe punkti kogunud Kadetteni parim oli kuue tabamusega 
Patrail. 
 
Saksamaa meistrivõistluste esiliiga lõunatsoonis pidi kaotusega leppima EHV Aue, kes kapituleerus 
võõrsil 25:30 TUSPO Obernburgi ees. Janar Mägi viskas külaliste kasuks ühe värava. Aue hoiab kaheksa 
vooru järel seitsme punktiga 12. kohta. 
 
Hispaania esiliiga neljandas voorus hävis Iruni Bidasoa kodus 20:33 FC Barcelona duubelmeeskonnale. 
Marius Lepalt seekord Bidasoale kaks ja Risto Lepalt üks tabamus. Neljast voorust kaks viigipunkti 
teeninud Bidasoa on turniiritabeli 13. real. 
 
Kreekas sai hooaja avakaotuse Argose Diomidis, alistudes võõrsil 25:26 tiitlikaitsja Saloniki PAOK-ile. 
Diomidise leegionäri Martin Johannsoni arvele kanti neli tabamust. Diomidis jagab nelja vooru järel kuue 
punktiga koos PAOK-iga kolmandat kohta. 
 
Taani meistrivõistlustel jätkab võimsalt Arhus Handbold, kes purustas kuuendas voorus võõrsil 27:18 
tabeli punase laterna FIF Kopenhaageni. Hiljuti Arhusiga liitunud Mikk Pinnonen kaasa ei mänginud. 
Tänavu viie võidu kõrvale ühe kaotuse saanud Arhus on kümne punktiga teisel kohal. 
 
Rootsis püsib LIF Lindesberg pärast avavoorus tehtud viiki kaotustelainel. Eelmisel nädalal jäädi kahes 
võõrsil peetud kohtumises kõigepealt 27:33 alla Göteborgi Redbergslids IK meeskonnale ja seejärel 
26:28 Lundi Lugi HF-ile. LIF-i hingekirja kuuluv Dener Jaanimaa Redbergslidsi vastu ei mänginud, kuid 
viskas Lugi võrku neli palli. Turniiritabelis hoiab LIF seitsme vooru järel ühe punktiga viimast kohta. 
 
Norra liigas pidi Stord IL Stavangeris leppima 24:40 kaotusega sealse Vikingi vastu. Stordi täiendus Sten-
Erik Lepp väljakule ei pääsenud. Stord on nelja vooru järel kahe punktiga 12 meeskonna seas 
üheksandal kohal. 
 
Soome meistrivõistlustel marsivad võidult võidule Riihimäki Cocks ja Vantaa Atlas. Cocks alistas 
koduseinte toetusel 30:24 Siuntio IF-i. Kristo Järve viskas Cocksi kasuks üleplatsimehena 12 väravat. 
Valdar Noodla lisas võitjate kontosse kuus ning Antti Rogenbaum kolm tabamust. Kaotajate parimad olid 
Ravo Voosalu viie ja Jaan Kauge nelja väravaga. Atlas oli samuti kodus 28:19 üle Turu AIFK-st. Martin 
Noodlalt Atlasele üks tabamus. 
 
Kaotustelainel püsib aga Helsingi HIFK, kes jäi seekord võõrsil 25:31 alla kohalikule rivaalile Dickenile. 
Sten Toomla viskas HIFK kasuks mängu parimana 11 väravat. 
 



Viie vooru järel juhib turniiritabelit kümne punktiga Cocks. Atlas on kolmandal kohal kaheksa, Siuntio 
neljandal positsioonil nelja ja HIFK nulli silmaga viimasel ehk üheksandal tabelireal. Seejuures on Atlasel 
ja Siuntiol üks kohtumine vähem peetud. 
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