God start for U14-piger
HF Mors/Nordmors
åbnede 2. division
med sejr i Skive
AF DAVID HØJMARK
dh@mf.dk

Håndbold - U14 Pige 2.
division: Skive fH - HF
Mors/Nordmors 15-16
(7-10)

Sæsonen fik en rigtig
god begyndelse for
U14-pigerne
i
HF
Mors/Nordmors.
I aftes tog holdet til
Freja Arena i Skive for
at møde rivalernes andethold, og selv om det
var med bange anelser
om, hvad der ventede dem, stod de unge
morsingboer distancen
og vandt en sejr, der var
mere kontrolleret, end
cifrene viser.
- Vi kom rigtig godt fra
start og hurtigt foran
med fire-fem mål, og
det holdt vi hele vejen
igennem første halvleg,
siger Lars Bo Majgaard,
træner for U14-pigerne.
Det var en især en
stærk åbning på højre
fløj, hvor Anna Tolner
scorede et par gode
mål, der gav gæsterne
overtaget, og bortset
fra problemer med en
høj stregspiller hos Skive fH blev første halvleg
spillet til ende med en
klar fornemmelse af at
have overtaget i kampen.

- Vi følte ikke, at vi
havde de store problemer med at få lavet mål
- og vi følte, at vi havde
styr på dem i forsvaret,
siger Lars Bo Majgaard
med fornævnte stregspiller som eneste undtagelse.
Hende blev der snakket om i pausen, og
efter
genoptagelsen
slog Sofie Knudsen til
med tre gode mål fra
venstre back, hvorefter
momentum desværre
skiftede.
- Så begyndte der at
komme grus i maskineriet. Vi havde en lang
scoringspause, og Skive
kom tættere på, lyder
beskrivelsen.
Helt op nåede hjemmeholdet dog aldrig,
og i sidste minut kunne
Josefine Jensen afgøre
kampen ved at udnytte
et straffekast til 16-14.
Dermed kunne HF
Mors/Nordmors tage
to point med sig hjem
og se frem til en lang
kamppause i 2. division
med en god fornemmelse. Næste modstander er først den 26.
oktober, når FursundSundsøre gæster Nykøbing.
Mål: Josefine Jensen 4,
Sofie Knudsen 3, Anna
Tolner 3, Adelisa Pucurica 3, Sofie Majgaard 2,
Ida Mikkelsen 1.

