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ØSTER JØLBY: Det var de unge,
der gik kolde, og de gamle,
der stak af i slutfasen, da HF
Mors og Morsø HK i aftes
krydsede klinger i serie 1.
Lokalopgøret
mellem
bund og top var forholdsvist
jævnbyrdigt, indtil Morsø
HK’s unge mandskab til sidst
måtte se de noget ældre gæster afgøre sagen og vinde en
klar sejr på otte mål.
- De er bedre, end vi er.
Selv om de manglede Alex
Mikkelsen, Klaus Larsen og
Nils Pedersen, havde de stadig et rigtig godt hold. Vi
kæmpede og kæmpede, men
løb nok lidt tør for kræfter til
sidst, fortæller Rasmus Christensen, træner for Morsø
HK.
Værterne fik en skrækkelig
start og kom hurtigt bagud
med 2-8. Men lige så hurtigt
var der kontakt ved 8-9, og
ved pausen var det pointløse
hjemmehold kun bagud
med 12-14.
Jævnbyrdigheden fortsatte også i anden halvleg, indtil gæsterne altså alligevel
strammede grebet til sidst.
- Vi spillede 40-50 gode
minutter. Der var vi med og
pressede dem så meget, at
de blev sure på hinanden, si-

Bo Bech var blandt de bedste, da HF Mors slog Morsø HK i Øster Jølby.
ger Rasmus Christensen og
kalder kampen en af de sjove, fordi den var så tæt.
Det skyldtes ikke mindst
en stor kamp af Morten Dal.
Morsø HK-backen nød godt
af udeholdets offensive forsvar og overgik med 11 mål
lige nøjagtig den tidligere ligaspiller Morten Poulsen,
der scorede 10 for HF Mors.
Tæt på puljesejr
Til gengæld kunne gæsternes træner, Jesper Jakobsen,
i skarp kontrast til sin kollega hos Morsø HK notere sit
holds sjette sejr af lige så
mange mulige.
- Det var en stille dag på

kontoret, vurderer Jesper
Jakobsen, som dog roser
kampens tabere for at yde
god modstand.
- Vi blev enige om at den
skulle lukkes hurtigt i anden
halvleg, men Morsø HK
kæmpede godt imod, siger
han og fremhæver udover
Morten Poulsen også ekstremt rutinerede Bo Bech,
der fik scoret nogle gode mål
fra stregen - og som i øvrigt
synes inde i en god stime
med 11 mål i de seneste to
kampe.
Også derfor er HF Mors på
kurs mod opspil til jyllandsserien. Efter seks sejre i træk
skal meget gå galt, hvis ikke
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det aldrende hold skal vinde
forårets serie 1-pulje.
- Nu venter Ørslevkloster
på søndag. Vinder vi den,
tror jeg, vi er så godt som
vinder af puljen, siger Jesper
Jakobsen.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 12-14
{{Mål: Morsø HK: Morten Dal 11,
Mads Sørensen 4, Kristen Thomsen 3, Rune Kristensen 3, Danni
Andersen 1, Jesper Velling 1, Jonas Sørensen 1, Jonas Alstrup 1.
{{Mål, HF Mors: Morten Poulsen
10, Henrik Markussen 7, Brian
”Bøf” Nielsen 7, Bo Bech 6, Kristian Fredholm 2 og Sandy Olsen 1.

