Som nat og dag
HF MORS
NSK
HÅNDBOLD - JS DAMER

27-26

Af Lars Bang Bertelsen
lbb@mf.dk

NYKØBING: En fremragende

første halvleg og en mindre
god anden halvleg var søndag nok for HF Mors’
håndbolddamer i jyllandsserien til at sikre sig begge
point med en smal sejr på
27-26 i hjemmekampen
mod NSK.
- Det var lidt som dag og
nat. I første halvleg leverede vi rigtig stærkt forsvarsspil, og det gav os et godt
afsæt til kontrafasen. Men i
anden halvleg faldt vi forsvarsmæssigt i niveau.
Spillerne skal dog have ros
for, at de klemte ballerne
sammen og fightede for
begge point, da kampen
skulle afgøres til sidst, siger HF Mors’ spillende træner Camilla ”Stuggi”
Thomsen.
I første halvleg så hun
Stine Olesen fordele boldene med stort overblik i HF
Mors’ kontrafase. Det nød
ikke mindst Lene Jensen
godt af med en lang række
kontrascoringer.
- Det var både første og

anden fase i kontraerne,
der sad lige i skabet i første
halvleg. Det var klasse.
NSK er et etableret jyllandsseriehold, som senest
blev nummer to, så det var
en god sejr at få, siger HF
Mors’ træner.
HF Mors førte med 14-9
ved pausen. Men NSK scorede anden halvlegs første
tre mål. Dermed var HF
Mors’ føring skrumpet til
14-12. Gæsterne fik dog
først kontakt ved 23-23, da
der resterede otte minutter
af kampen.
Men HF Mors svarede
igen og kom foran med 2523 og 27-25, inden gæsterne så satte kampens sidste
scoring i kassen 10 sekunder før tid.
Lene Jensen blev topscorer for HF Mors med otte
pletskud, mens Stine Olesen og Julie Josefsen nettede hver fem gange.
Næste opgave for HF
Mors er på søndag på udebane mod Løgstør.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 14-9.
{{Mål: Lene Jensen 8, Stine
Olesen 5, Julie Josefsen 5, Anne
Bjerre 3, Pia Larsen 3 og Mette
Lilleriis 3.

