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NYKØBING: - Vi tabte til ”Stug-

gi”!
VIF-træner
Francesco
Castaldo sætter ord på både
nederlag og kampens dominerende spiller i sin forklaring af resultatet i torsdag
aftens lokalopgør i damernes serie 1.
For kampen i Nykøbing
begyndte fint for gæsterne,
der kom foran med tre og

lignede et hold på vej mod
en overraskelse. Men så satte HF Mors spillende træner
Camilla ”Stuggi” Thomsen
på banen, og den tidligere 2.
divisionskeeper fik med det
samme så stort et overtag
over for VIF-spillerne, at det
afgjorde kampen.
- Så stoppede festen for os.
Hun tog otte-ni helt oplagte
chancer og tre straffekast.
Og skal vi vinde over et hold
som HF Mors, skal vi lave
mål på sådan nogle chancer,
siger Francesco Castaldo.
Han var ikke selv til stede i
hallen, men har af cheftræner Ove Leegaard fået refe-

reret, at VIF-holdet efter
kampen følte, at de kunne
have vundet.
- Spillerne var ærgerlige,
for de følte selv, at de spillede en fin kamp. Men man
kan ikke brænde 11 100 procents-chancer og vinde over
HF Mors. Det kan ikke lade
sig gøre, for det er de alt for
stærke til, siger han.
Ikke for godt
Han påpeger, at HF Mors i
denne sæson består af en
række spillere med divisionserfaring. Og ud over det
spillende trænerteam med
Camilla ”Stuggi” Thomsen

og Helle Hermansen markerede Stine Olesen sig da også med otte mål - hendes første i en hjemmekamp for HF
Mors siden en 2. divisionskamp mod Ikast i 2009.
Det navnestærke HF Morshold var dog ikke helt på
toppen, beretter Camilla
”Stuggi” Thomsen.
- Vi var glade for at vinde,
for vi spillede ikke nogen
specielt god kamp. I vores
første kamp havde vi nul tekniske fejl, men dem havde vi
rigeligt af her, siger HF
Mors-træneren og tilføjer, at
manglende træning måske
har været en årsag.

- Men det var heldigvis nok
til at vinde over VIF, som vi
rigtig gerne vil vinde over,
siger
Camilla
”Stuggi”
Thomsen, der blandt andet
havde set frem til mødet
med Ove Leegaard, som hun
tidligere har haft som træner
i flere sæsoner.
Samtidig erklærer hun sig
tilfreds med selv at tage godt
fra i målet.
- Jeg havde også glædet
mig til at spille, for jeg var ikke med i den første kamp, siger hun.
Med resultatet er de to
bedste damehold på Mors
placeret i hver sin ende af se-

rie 1-tabellen: HF Mors på
førstepladsen og VIF på sidstepladsen.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 13-10
{{Mål for HF Mors: Stine Olesen
8, Helle Hermansen 5, Mette Lilleris 3, Julie Josefsen 3, Anne
Bjerre 2, Tine Laursen 2, Pia Larsen 1.
{{Mål for VIF: Mette Dalgaard 8,
Alberte Søndergaard 4, Maja
Hensberg 3, Kirsten Kristensen 2,
Kathrine Østergaard 1, Line Hornskov 1.

