En halv time var nok for de gamle
LOKALOPGØR: HF Mors løb fra Morsø HK i anden halvleg
HF MORS
MORSØ HK
HÅNDBOLD - SERIE 1

Nils Pedersen viste både boldøje og hurtige fødder. Med sine
39 år er han under gennemsnitsalderen hos det rutinerede
HF Mors-mandskab, der går fra
sejr til sejr i serie 1. Efter sommerferien hedder det jyllandsserien for et hold, der nu også
er begyndt at trække tilskuere
til hjemmekampene i Nykøbing.
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NYKØBING: Kun en vanvittig

nedsmeltning kan nu stoppe
HF Mors-herrerne fra oprykning til jyllandsserien.
I går vandt holdet sin 16.
sejr i træk - og lige som mange af de foregående var den
ganske suveræn, da lokalrivalerne fra Morsø HK blev
sendt hjem fra Nykøbing
med et nederlag på 11.
Dermed har HF Mors fire
point ned til Team Spøttrup
på andenpladsen. Puljevinderen rykker direkte op, og
for at smide førstepladsen
skal HF Mors tabe de to sidste kampe - og nederlaget
hjemme til Team Spøttrup
skal endda være på 14 mål.
Det sker selvfølgelig ikke,
og måske også på grund af
den suveræne position var
indsatsen i første halvleg
mod Morsø HK lidt sløv. Gæsterne var med til 9-9, men
efter pauseføring på 12-10
rykkede HF Mors fra - blandt
i kraft af en stærk og meget
synlig Nils Pedersen, der
scorede flere mål på kontra.
Dermed fik det aldrende
mandskab med en gennemsnitsalder på 41,4 år på dagen vist, at der stadig er tempo i fødderne til at sætte et
cirka halvt så gammelt
mandskab på plads.

HF Mors var ellers uden
topscorer Morten Poulsen,
men Klaus Larsen og Alex
Mikkelsen bød ind med gode
skud, mens Peter Rasmussen, der var tilbage efter en
skade, bidrog med glimrende mål fra fløjen.
Og så endte det med en ny
sikker sejr for en træner, der
allerede er klar til at fejre oprykningen.

- Jeg havde godt nok taget
champagnen med i tasken,
men vi venter, til den er 100
procent sikker, siger Jesper
Jakobsen.
De unge blev trætte
Hos Morsø HK er der ikke
meget at fejre - og så er det
sagt pænt. Nederlaget i går
var nummer 16 i sæsonens
18. kamp, men Lars Henrik

Therkildsen, der tog sig af
holdet i træner Rasmus Christensens fravær, er forholdsvis tilfreds med indsatsen.
- Vi gjorde det ganske fornuftigt i første halvleg. Der
var vi godt med, men HF
Mors virkede heller ikke til
at være helt oppe i gear, siger
han og erkender, at det efter
pausen blev anderledes.
- Der løb de fra os, selv om

det ikke burde være muligt.
De fik en del kontramål, for
vi blev trætte og gjorde ikke
tingene så godt som i første
halvleg, siger han og kan
uden problemer få øje på
fortilfælde for det snart forhenværende serie 1-hold.
- Det er symptomatisk for
hele sæsonen, siger Lars
Henrik Therkildsen.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 12-10
{{Mål, HF Mors: Nils Pedersen
11, Klars Larsen 6, Brian ”Bøf” Nielsen 5, Alex Mikkelsen 4, Jesper
Johansen 2, Peter Rasmussen 2,
Kristian Fredholm 1.
{{Mål, Morsø HK: Mads Sørensen 5, Michael Kusk 3, Morten
Dal 3,Rune Kristensen 2, Kent Andersen 2, Jesper Velling 2, Jonas
Sørensen 2, Danni Andersen 1.

