Pressemeddelelse fra Roskilde Håndbold
LYNHURTIG HØJREFLØJ
FORTSÆTTER I ROSKILDE
Det er med stor glæde og fornøjelse at vi nu kan offentliggøre, at
højrefløj Line Werngreen tager endnu en sæson i Roskilde Håndbold.
Line Werngreen, der til daglig læser til produktionsingeniør på DTU, har valgt at tage
en sæson mere i Roskilde Håndbold. I sæson 2016/17 var Line den tredje mest
scorende på holdet, og derfor er det naturligvis med stor glæde, at vi nu kan se frem
til endnu en sæson med Line på højrefløjen.
Træner Dan Hansen udtaler:
”Line kom til Roskilde Håndbold sidste år fra NFH. Hun var blevet håndboldtræt og
ville egentlig have holdt pause fra håndbolden, men vi fik hende lokket til Roskilde og
hun har i år vist, hvor dygtig en spiller, hun er. Hun besidder særligt en styrke i sit
kontraspil, hvor hun har et godt blik for spillet. Hun har desuden vist at hun også kan
spille en højre back, hvor hendes skudstyrke er ret speciel for en fløjspiller at være.
Jeg tror på, at andet år virkelig er året, hvor Line bliver en stor gevinst for os. Hun
har fundet ro og tillid blandt sine holdkammerater og trænerteamet – det betyder at
hun vil komme med endnu mere selvsikkerhed. Jeg glæder mig til at løfte Line to
skridt videre i hendes håndboldforløb”.
Line selv er også glad for udsigten til endnu en sæson i Roskilde og udtaler:
”Jeg har valgt at fortsætte i Roskilde, fordi der er et godt træningsmiljø samt
mulighed for at kombinere uddannelse og håndbold på højt niveau. Derudover er der
et godt trænerteam og et spændende hold til den kommende sæson. På trods af at
jeg kun har været i Roskilde i én sæson, så føler jeg mig hjemme i klubben og på
holdet, hvilket er en vigtig faktor for mig som håndboldspiller”.
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