Undertippede VIF leverede en
god fight i kampen mod HF
Mors. Her er det U18-spilleren
Lasse Trans, der spillede en fin
kamp for VIF.
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NYKØBING: Målmanden Mi-

chael Fisker, der normalt gør

sig på VIF Mors’ førstehold i
3. division, var søndag udlånt til andetholdet i lokalopgøret mod HF Mors i
håndboldherrernes serie 1.
Men selv om Michael Fisker leverede en stor indsats
med en redningsprocent på
den rigtige side af 50, var det
ikke nok for gæsterne. Favo-

ritterne fra HF Mors vandt
med 22-18, og dermed er HF
Mors med i den gode ende af
en tabel, hvor VIF kæmper
mere med det i bunden.
Ros til U18-spillere
- Vi regner med, at HF Mors
er et af de bedste hold i rækken, så jeg er godt tilfreds

med indsatsen. Vi havde ikke forventet, at vi kunne
hænge så godt på. Vi var lidt
svækket til kampen, men
spillerne kæmpede for det,
og kan vi holde den fight
fremadrettet, så ser det lovende ud. Og så pyntede det
selvfølgelig, at vi havde Fisker med på mål, sagde VIF-

træner Benny ”Hill” Larsen,
der også roste U18-spillerne
Peter Svenningsen og Lasse
Trans, der gjorde det godt
for VIF.
Hos dagens sejrherre var
der ikke tilfredshed med ret
meget andet end de to point.
- Det var noget rod. Det var
klart den ringeste kamp, vi

har spillet i denne sæson. Det
var kun Henrik Markussen,
der kunne være sin indsats
bekendt, sagde HF Morstræner Jesper Jakobsen.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 11-10.
{{Mål for HF Mors: Henrik Markussen 8, Alex Mikkelsen 3, Nils

Pedersen 3, Brian ”Bøf” Nielsen
3, Klaus Christensen 2, Sandy Olsen 1, Bo Bech 1 og Peter Rasmussen 1.
{{Mål for VIF: Michael Christensen 5, Morten ”Alf” Bentsen 5,
Lasse Trans 4, Peter Svenningsen
3 og Jan Jensen 1.

Henrik Markussen var klart
bedste mand hos HF Mors i
sejren over VIF. På en dag, hvor
det slet ikke flød for de blå, var
det ikke mindst Markussens
otte mål, der afgjorde, at de
to point tilfaldt holdet fra
Nykøbing.

