U14-piger tabte
for tredje gang
HF MORS/NORDM
VADUM/AABYBRO
HÅNDB. - U14 PIGER 1. DIV B

23-28

Af David Højmark
dh@mf.dk

NYKØBING: Heller ikke i tredje

forsøg lykkedes det for U14pigerne fra HF Mors/Nordmors at komme på tavlen på
1. division.
Men efter to kampe uden
ret mange mål kom der denne gang så meget gang i
målscoringen, at morsingboerne nåede samme antal
som i de to første kampe til
sammen.
Desværre gik der endnu
flere ind, men trods nederlaget på 23-28 er det en tilfreds træner, der ser tilbage
på kampen.
- Vi er på rette vej. Vadum/
Aabybro er et af de hold, der
spillede i 1. division før jul,
og det er et rigtig godt hold.
Men vi spillede en fin kamp,
siger Jørgen Larsen.
16 minutter inde i første
halvleg var HF Mors/Nordmors med på måltavlen,
men mod slutningen trak
gæsterne alvorligt fra og førte ved pausen med seks mål.
Det gjorde de, selv om indskiftede Sofie Majgaard bød

ind med sine første af i alt
seks mål, som også var med
til, at hjemmeholdet kunne
byde trods i anden halvleg.
Her noterede træneren
stor moral på sit hold.
- Pigerne kom rigtig fint
igen. De viste vilje til at komme tilbage, og jeg så ikke, at
modstanderne spillede mindre og satte andre spillere
ind, roser Jørgen Larsen.
Han ærgrer sig mest over,
at forsvaret ikke holdt samme niveau og bakkede for
meget på modstandernes
skytter.
- Der er vi nødt til at stå fast
og gå fremad, siger han og
tilføjer også kontraangreb
som en mangelvare for hjemeholdet.
Alt i alt er der dog løftet
tommelfinger for den hidtil
bedste præstation siden oprykningen til 1. division.
- Pigerne skal have kæmperos, siger Jørgen Larsen.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 8-14
{{Mål: Sofie Majgaard 6, Malene Yde 3, Sofie Knudsen 3, Katrine Junker 3, Thilde Frandsen 2,
Anna Spanggaard 2, Laura Josefsen 2, Pernille Skov 1, Julie Nyby
1.

