Forår med lokalopgør
Håndboldens rækker får interessante
kampe mellem
lokale hold
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Der venter en del af de
lokale håndboldhold
et forår med kampe
mod lokale rivaler.
Serie- og ungdomsrækkerne er klar, og
som ventet får jyllandsserieherrerne fra
VIF og Morsø HK lov
til at møde hinanden
igen. De er i samme
pulje og skal derudover op imod Aalborg
HK 2, Nors BK, AIK
Vejgaard og Thisted
Håndbold.
Det første møde
mellem VIF og Morsø
HK bliver 26. februar
i Hvidbjerg, mens de
to hold mødes igen
i næstsidste runde i
Øster Jølby den 15.
marts - måske til en
kamp med nedrykning som tema for de
to hold, der sluttede
lige over nedrykningsstregen i efteråret.
Serie 1-damerne fra
HF Mors og VIF skal
også mødes igen. Det
sker den 14. januar i
Nykøbing og den 8.
marts i Hvidbjerg i en
pulje, der også tæller

VIF’s andethold, Hurup HK, Nordthy IF og
HRH.
I ungdomsrækkerne
åbner U18-drengenes
1. division med et lokalopgør i Nykøbing,
når HF Mors 2 den 9.
januar tager imod oprykkerne fra VIF. De
to hold skal desuden
mødes den 28. februar
i Hvidbjerg.

Udover de to hold består puljen af Hjallerup IF 2, Århus Håndbold
2,
Team
Tvis-Holstebro 2 og
Team
Vesthimmerland.
De to lokale ligahold
i ungdomsrækkerne
får i øvrigt noget at se
til straks efter nytår.
U18-drengene fra HF
Mors åbner allerede
foråret den 3. januar
på udebane mod Aalborg Håndbold, hvorefter der venter kampe mod UH Esbjerg,
Skanderborg Håndbold, Århus Håndbold
og Kolding IF.
U16-drengene fra HF
Mors åbner også ligaeventyret i Aalborg den
3. januar. De øvrige
modstandere i ligapuljen er FredericiaTrelde, Kolding IF, SINE Håndbold og HEI/
VRI.

Søren Korsgaard (i blåt) og Patrick Bekhøj kommer til
at se mere til hinanden i foråret, når VIF og Morsø HK
mødes igen i jyllandsserien. Arkivfoto: Ole Geerthsen.

