Dårlig start blev
skæbnesvanger
HJALLERUP IF 2
HF MORS/NORDM
HÅNDB. - U14 PIGER 2. DIV

22-19

Af Emil Carstens
Studentermedhjælper

HJALLERUP: U14-pigerne fra
HF Mors/Nordmors kunne
ikke rette op på en skidt
start, da de søndag tabte i
Hjallerup.
Holdet skulle forsøge for
alvor at hægte sig på i
topstriden i 2. division - efter en fornuftig start på sæsonen med en sejr og et nederlag.
Det skulle dog ikke være
for morsingboerne, som
startede skidt på første
halvleg og hurtigt kom
bagud 4-0 og 6-1.
HF Mors/Nordmors fik
dog halet en smule ind på
hjemmeholdet inden pausen, men en lige så skidt
start på anden halvleg som
i første gav Hjallerup et forspring, som gæsterne på
trods af en mindre slutspurt til sidst ikke kunne
hente.
- Vi var ikke helt klar fra
start. Vi fik aldrig styr på
deres stregspillere, som fik
alt for meget plads. Vi fik
ikke snakket godt nok sammen i forsvaret, hvor vi løb
fejl af hinanden, og når vi

så fik kaldt folk tilbage til
stregen, fik de frit skud hen
over midten, forklarer Jørgen Larsen, som træner
holdet.
HF Mors/Nordmrors har
dermed fået en blandet
start på sæsonen med en
sejr og to nederlag, men
Jørgen Larsen tror på, at
holdet kan slutte i top tre.
- Vi har haft nogle fine
kampe, og vi er ikke blevet
udspillet i nogle af dem.
Det har været tætte kampe,
vi mangler bare lige at få
det sidste med. Vi har mødt
de tre stærkeste hold, og
jeg tror på, at hvis vi kan
finde det niveau, vi havde,
da vi spillede kvalkampe
imod Aars, så kan vi godt
ende i top tre, siger Jørgen
Larsen, som i samme ombæring fremhæver bagspiller Sofie Knudsen og målmand Signe Riis som kampens to bedste spillere for
HF Mors/Nordmors.
Næste opgave for holdet
bliver hjemme imod HIK/
Rosendal.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 13-9
{{Mål: Sofie Knudsen 8, Malene Yde 3, Sofie Majgaard 2, Anna Spanggaard 2, Julie Nyby 1,
Pernille Skov 1, Laura Josefsen
1, Tilde Frandsen 1.

