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FURSUND: En stor profil vend-

te tilbage med et mål, da HF
Mors-damerne i går tog hul
på foråret i jyllandsserien.
Katrine Dalgaard, der tidligere var med til at føre
klubben op i 2. division, var
med og scorede en enkelt
gang i kæmpesejren over
Fursund-Sundsøre.
- Hun har meldt sig under
fanerne i det omfang, det
kan lade sig gøre. Så hun er
med nogle gange i løbet af
foråret, lyder det fra Camilla
”Stuggi” Thomsen fra trænerteamet i HF Mors.
27-årige Katrine Dalgaard, der nåede at spille 1.
division med Skanderborg,
inden hun satte håndboldkarrieren på pause og blev
mor, bor stadig i Østjylland,
så HF Mors regner ikke med
hende til alle kampe i jyllandsserien.
- Vi håber på så meget som
muligt, men det skal jo passe
sammen. Det er bonus, når
hun kan være med, siger Camilla ”Stuggi” Thomsen.
Stor skarphed
Og det kunne Dalgaard altså
i går, hvor Fursund-Sundsøre efter en lige start blev kørt
over af et velspillende udehold med Stine Olesen bag
13 scoringer.
Også højrefløj Mette Lilleris viste skarphed, men i det

Katrine Dalgaard var tilbage i HF Mors, som hun af og til kommer
til at repræsentere i foråret. 
Arkivfoto: Bo Lehm
hele taget var morsingboerne ovenpå i tanke og handling.
- Det var en rigtig fin
kamp. De var med til 7-7,
men så stak vi af. Og det var
lige meget, hvad de prøvede
- vi spillede bare stille og roligt, siger HF Mors-træneren, som ellers ikke underkender modstandernes niveau.
- De havde ikke verdens
bedste målmand. Det var
nogle fine spillere, men de
var voldsomt hæmmede af,
at deres målmand ikke havde mange redninger, siger
hun og melder om flest problemer med den tidligere HF
Mors-spiller Anne Korsgaard.

Hun kunne dog ikke forhindre en stor HF Mors-sejr,
og oprykkerne fik dermed
en perfekt åbning på tilværelsen i jyllandsserien.
- Fursund-Sundsøre er
nogle af dem, vi helst skulle
holde under os, men det er
svært at sige noget om det,
når vi ikke kender holdene i
puljen, siger Camilla ”Stuggi” Thomsen.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 9-18
{{Mål: Stine Olesen 13, Mette
Lilleris 5, Lene Jensen 4, Helle
Hermansen 3, Pia Larsen 3, Julie
Josefsen 3, Anne Bjerre 1, Katrine
Dalgaard 1.

