Helle Hermansen i kamp for det nu lukkede Thy-Mors DH. I morgen kan hun være med til at bringe HF
Mors-damerne et skridt nærmere tilbagevenden til divisionerne. 
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HF Mors-damer
til kamp for
fremtiden
OPSPIL: Oprykning og status som lokalområdets bedste
er på spil i oprykningsslaget mod Thisted Håndbold
Af David Højmark
dh@mf.dk

ØSTER JØLBY: Der er lokalbrag

i Øster Jølby i morgen.
HF Mors møder Thisted
Håndbold - på neutral bane i
Midtmors Sport, fordi kampen gælder oprykning til jyllandsserien for to hold, der
kender hinanden rigtig
godt.
- Det bliver sjovt, og som
altid, når det er Thisted og
os, vil vi gerne vinde. Og der
plejer at være drøn på, siger
Camilla ”Stuggi” Thomsen,
træner for HF Mors-damerne.
Sammen med Helle Hermansen styrer hun øens bedste håndbolddamer, og de to
trænere har også været med
i en forhistorie, der blandt
andet byder på fem sæsoner
som 2. divisionsklub, inden
HF Mors-damerne blev en
del af Thy-Mors DH, som siden måtte lukke.
Derfor er HF Mors nu i serie 1, og rejsen tilbage mod
håndbold på højere niveau
gælder mere end de personlige udfordringer.
- Der er ingen tvivl om, at

klubben rigtig gerne vil have, at vi rykker op, siger Camilla ”Stuggi” Thomsen og
henviser til betydningen af
at have et niveau et tilbyde
de unge pigespillere, når de
bliver gamle nok.
HF Mors har lige nu hverken U16- eller U18-piger,
men håbet er, at de nuværende U12- og U14-piger får
grund til at fortsætte med
håndbold på Mors, når de
bliver seniorspillere.
- Jeg ved godt, at der går
nogle år, før de kommer op,
men hvis der ikke er noget til
den tid, smutter de, siger HF
Mors-træneren.
- Og hvis vi vinder over
Thisted, er vi sammen med
IF Nordthy de højest rangerede i et forholdsvist stort
område, tilføjer hun.
Suveræne i serie 1
Kampen i Midtmors Sport
byder i øvrigt på et gensyn
med en tidligere HF Morstopscorer. Marlene Dragsbæk, der i sine tre sæsoner i
klubben nåede at score 230
mål i 2. division, spiller i dag
for Thisted Håndbold.
De var indtil efterårets to

sidste puljekampe næsten lige så suveræne ettere, som
HF Mors med flere tidligere
divisionsspillere har været i
deres. Men selv om morsingboerne er blevet presset i
kampe mod VIF og HRH, håber Camilla ”Stuggi” Thomsen, at kampen i morgen bliver vundet, så udfordringerne kan blive større efter nytår.
- Vi har haft et par tætte
kampe, men langt de fleste
har været vundet overbevisende, og så sjovt er det heller ikke at vinde med 30 mål,
siger HF Mors-træneren.
- Men jeg tror, at vi får det
svært, hvis vi rykker op, tilføjer hun.
Udover en skrivebordssejr
over Oddense-Otting vandt
HF Mors de ni kampe i efteråret med en gennemsnitlig
plusscore på 11,7 mål pr.
kamp.
{{Oprykningskampen mod
Thisted Håndbold spilles i
Midtmors Sport søndag klokken 17.45.

