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5 nye spillere præsenteret i KIF Håndbold
På pressemødet i dag den 24. juni vil der blive præsenteret 5 nye ansigter i KIF Håndbold. 3
nye på herreligaholdet og 2 nye på dameligaholdet.
På dameholdet er Stefanie Melbeck og Rikke Schmidt blevet erstattet af Louise Burgaard og
Gabriella Kain.
Louise Burgaard er venstrehåndet bagspiller og er blandt de største talenter i dansk håndbold i
øjeblikket. Louise har det sidste trænet med KIF Vejens damer en gang om ugen og har
konstant bevist at hun har alle muligheder for at gå hele vejen. Louise har lavet en 3-årig
aftale med KIF Vejen.
Gabriella Kain er svensk målvogter og har i sidste sæson repræsenteret Odense GOG, men er
nu klar til nye udfordringer. Hun vil sammen med Bente Højmark kunne være med til at KIF
Vejen stadig har et af landets bedste målvogter par. Gabriella har lavet en 1-årig aftale med
KIF Vejen dog med mulighed for yderligere et år.
På herreholdet siges der goddag til 3 nye spillere. 2 danskere og en serbisk.
Lars Christiansen har tidligere repræsenteret KIF, men i de sidste 14 sæsoner er det Flensburg
Handewitt, der har haft glæden af den scoringssikre venstre fløj. Lars er dansk rekordholder
nummer 1 med mere end 300 landskamp og mere end 1400 mål for Danmark. Lars har lavet
en 2-årig aftale med KIF Kolding.
Lars Krogh Jeppesen har ligeledes valgt at tage mod en ny udfordring. Efter 2 sæsoner i BSV
er Lars hermed klar til at tørne ud for KIF i de næste 2 sæsoner. Lars har tidligere spillet for
nogle af Europa største klubber, og var en af de helt store årsager til Flensburg Handewitt
hidtidige eneste mesterskab.
Sidste nye spillere i KIF er den serbiske stregspiller Ratko Nikolic, der kommer til KIF Kolding
fra den spanske klub San Antonio. Ratko Nikolic er 32 år og har spillet de sidste 7 år i den
spanske liga. Nikolic har fået en 2-årig kontrakt med KIF Kolding, som dog skal evalueres efter
det første år.
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KIF Håndbold Elite A/S er et selskab hvis formål er, at drive elitehåndbold. Dameligaen (DHL)
under navnet KIF Vejen, herreligaen (HHL) under navnet KIF Kolding og 2. division damer og
herrer under navnet KIF Vamdrup med tilhørsforhold og hjemmebane i de nævnte byer.

