Lene Jensen erobrede
håndboldtoppen
NUMMER ET: HF Mors-topscoreren blev også MF-topscorer
Lene Jensen blev MF-topscorer i
foråret 2015. Privatfoto

Af David Højmark
dh@mf.dk

NYKØBING: Hun har scoret

mere end 1000 mål for sin
klub. Og en del af dem har
nu gjort hende til MF-topscorer for foråret 2015.
Lene Jensen, bagspiller i
HF Mors, er beviset på, at en
lang karriere ikke behøver at
være uden sene højdepunkter, og i en alder af 32 har
hun distanceret både jævnaldrene og yngre håndboldspillere på Morsø Folkeblads
topscorerliste efter et forår i
serie 1, der bød på 78 mål i ti
kampe.
- Det er meget skægt. Det
er jo mest for sjov, vi spiller,
og vi er nogen, der har spillet
sammen i mange år, så det er
bare skægt og hyggeligt - og
så er det fedt, at man stadig
kan være med, siger Lene
Jensen.
Hun var i hård kamp om
æren som MF-topscorer med
VIF-topscorer Søren Korsgaard, som svækket af karantæne og en skade måtte
se både Lene Jensen og U14spilleren Josefine Jensen
smutte forbi sig til allersidst.
På banen var Lene Jensen
stabilt scorende. Mere svingene var resultaterne hos HF
Mors-damerne, som med
lukningen af Thy-Mors DH
igen blev klubbens kvindelige håndboldflagskib - men
som måtte se VIF erobre håneretten med en bedre placering på indbyrdes opgør.
Lene Jensen fokuserer dog
mere på den sociale fornøjelse ved spillet end på resultaterne i serie 1.
- Det er der, vi skal spille.

Vi er ikke så træningsivrige,
men det er superhyggeligt,
når man er af sted i et par timer i weekenden. Og som
sagt er det folk, der har spillet sammen i mange år, og
som er blevet hængende på
øen. Det er det sociale, der
trækker læsset, og når man
så får noget motion samtidig, er det jo bare alle tiders,
siger hun.
Flere sæsoner forude
Lene Jensen var en del af HF
Mors allerede i 2000, da
klubben startede op. Hendes
samlede målhøst er ikke mulig at gøre op, men hun har

MF-TOPSCORERLISTEN FORÅR 2015
{{Lene Jensen (HF Mors S1) 			
{{Josefine Jensen (HF Mors/Nordm. U14 2.div)
{{Søren Korsgaard (VIF JS) 			
{{Mette Lilleris (HF Mors S1) 		
{{Frederik Tilsted (HF Mors U16 liga) 		
{{Peter Overgaard (HF Mors U18 liga) 		
{{Cecilie Bekhøj (Morsø HK U18 2.div) 		
{{Christian Martinussen (Morsø HK JS)
{{Mads Andersen (HF Mors U18-liga) 		
{{Jane Wraae (VIF S1) 			
{{Peter Svenningsen (VIF U18 1.div)		

med sikkerhed passeret
1000 scoringer - og med 230
divisionsmål er hun kun
overgået af tre spillere (Helle Hermansen, Katrine Dalgaard og Mette Hermansen)
på alle tiders HF Mors-topscorerliste på divisionsniveau.
Og den stærke bagspiller
kunne formentlig have drevet det til mere, men selv om
talentet var på plads, fortryder hun ikke, at hun ikke satsede endnu mere på sin
sport.
- Nej, overhovedet ikke.
Det lå ikke til mig, at det
skulle være helt for alvor.

Jeg vægtede det sociale højere end at være helt alvorlig
omkring sporten. Ellers
skulle jeg have truffet et valg
tidligere, siger hun og tilføjer, at et skifte til Skive fH
som teenager blev ved overvejelserne.
I stedet blev hun hos HF
Mors, som hun var med til at
føre op i 3. division, hvorefter hun stoppede på førsteholdet, da hun blev mor for
første gang.
Nu kan hun også kalde sig
MF-topscorer. Og de andre
lokale måljægere kan forvente at skulle konkurrere
med hende også i de kommende sæsoner.
- Vi er en stamme på holdet med syv-ni spillere, der
forsøger at møde op hver
gang. Det er selvfølgelig
svært, når man får familie og
børn at få det hele til at hænge sammen, men jeg tror, vi
er nogle stykker, der gerne
vil blive ved nogle år endnu,
siger Lene Jensen.

VIF - HF MORS 6-5
78 mål
73 71 64 63 63 59 59 59 54 52 -

MF-topscorerlisten bliver opgjort over mål af spillere fra serie- og
ungdomsrækkerne dækket at Morsø Folkeblad.

{{Efterår 2009: Nicki Damgaard (VIF U18D Elite)
105
{{Forår 2010: Jonas Bavnsgaard (VIF S1) 		
64
{{Efterår 2010: Esben Madsen (VIF U18D 2.div) 		
73
{{Forår 2011: Tobias Rasmussen (MTH U18D 1. div)
76
{{Efterår 2011: Sebastian Enevoldsen (HF Mors U16D 1.div) 69
{{Forår 2012: Sebastian Enevoldsen (HF Mors U16D 1. div) 84
{{Efterår 2012: Ilda Kepic (VIF U18P 2.div) 		
113
{{Forår 2013: Ilda Kepic (VIF U18P 2. div) 		
112
{{Efterår 2013: Pernille Christensen (VIF S1) 		
58
{{Forår 2014: Simon Skadhauge (HF Mors U14D Div)
72
{{Efterår 2014: Peter Overgaard (HF Mors U18D 1. div)
72
{{Forår 2015: Lene Jensen (HF Mors S1)		
78

