Helle Hermansen og HF Mors har med sejren over VIF sikret sig
puljesejren i serie 1. 13. december spiller holdet en
oprykningskamp på neutral grund.
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HVIDBJERG: HF Mors er suve-

rænt tophold i håndbolddamernes serie 1 med lutter
sejre.
I aftes kom den syvende i
lige så mange kampe i lokalopgøret mod VIF på udebane i SKF. Dermed er HF Mors
sikret førstepladsen i efterårets serie 1.
Men det var tæt på, at lokalrivalerne som de første
præsterede at få point. Sejrscifrene blev på smalle 27-26
efter en kamp, hvor HF Mors
dog var foran hele vejen.
- De var foran hele kampen. Vi var oppe på 25-25
syv minutter før tid. Ellers
førte de, og på den baggrund
var deres sejr fortjent. Men
med lidt held til sidst kunne
vi godt have taget et point.
Jeg kan kun rose mine spillere for en flot fight og for, at
de viste flot moral. Vi var
bagud med 16-10 i starten af
anden halvleg, så det var
godt kommet igen, siger VIFtræner Francesco Castaldo.
Dobbelt mandsopdækning
HF Mors kom tidligt foran.
VIF forsøgte så med en
mandsopdækning af HF
Mors’ Stine Olesen, men gæsterne var alligevel foran
med 15-10 ved pausen. I anden halvleg havde VIF held

med en dobbelt mandsopdækning af både Stine Olesen og Helle Hermansen,
men det rakte altså akkurat
ikke for hjemmeholdet, der
nu står over for en vigtig
kamp mod HRH i weekenden.
I HF Mors-lejren var træner Camilla ”Stuggi” Thomsen fuld af beundring for
VIFs indædte fight.
- De kæmpede for det hele
vejen, selv om de var bagud,
og det kan jeg godt lide. De
spillede klogt og havde held
med at kaste grus i vores spil
med de to mandsopdækninger. Vi kunne godt have
smidt point, erkender hun.
Med puljesejren i hus kan
hun nu så småt begynde at
se frem til en oprykningskamp mod en anden puljevinder.
- Som det ser ud, så tror
jeg, vi skal vi møde Thisted
Håndbold i en kamp på neutral bane 13. december, hvor
vi skal spille om oprykning
til jyllandsserien, fortæller
HF Mors-træneren.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 10-15.
{{Mål for VIF: Alberte Søndergaard 8, Kathrine Østergaard 4,
Maja Hensberg 4, Mette Dalgaard 3, Marie Thesbjerg 2, Kirsten O. Kristensen 2, Line Hornskov 2 og Pernille Søe 1.
{{Mål for HF Mors: Stine Olesen
6, Helle Hermansen 5, Pia Larsen
4, Lene Jensen 4, Mette Lilleriis
3, Line Rokkjær 3, Julie Josefsen 1
og Anne Bjerre 1.

