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NYKØBING: HF Mors var ik-

ke helt klar, da de tabte en
tæt hjemmekamp imod Vorup IF.
De to U14-pigehold fulgtes det meste af kampen,
men til sidst måtte HF
Mors se sig slået.
Første halvleg forløb sig
meget lige - med hjemmeholdet i førersædet i første
halvdel af halvlegen. Herefter skiftede momentum
over på det modsatte hold,
som først kom op på siden
og fem minutter før tid fik
slået et hul på tre mål.
- I pausen gav vi vores
spillere end ordentlig skideballe. Hver gang, vi havde scoret, luntede vi hjem
og fik vendt rundt sent, så
Vorup bare kunne komme
blæsende på hurtige opgiverkast. Dem lavede de nok
fire-fem mål på, siger morsingboernes træner, Jørgen Larsen.
I angrebsenden havde
holdet også problemer og
lavede generelt for få mål.
- Vi havde store angrebsmæssige problemer. Det
var for stillestående, og vi
stod på flade fødder. Vi
modtog ikke bolden i fart,
og de gange, vi gjorde, blev
vi farlige. Det store problem var, at vi ikke gav nok

i duellerne. En spiller som
Malene Yde for eksempel.
Hun er sindssygt hurtig på
fødderne, men hun burde
få mere ud af det, selv om
hun lavede fire mål, siger
Jørgen Larsen.
Mikkel Hansen-scoring
Han har dog også noget positivt at tage med fra kampen.
- Vi ramte indersiden af
stolpen seks eller syv gange, så det er millimeter, vi
snakker om. Spillerne skal
have stor ros for, at vi får
stort set alle mand på scoringstavlen. Det er kun Sarah Jeppesen, som ikke fik
scoret, men hun fik til gengæld tilkæmpet sig to straffe, roser HF Mors-træneren.
Efter tid fik Katrine Junker også pyntet på resultatet med en vaskeægte Mikkel Hansen-scoring. På frikast fik den unge HF Morsspiller nemlig banket bolden op i krydset, desværre
uden de store konsekvenser for kampens udfald.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 10-13
{{Mål: Katrine Junker 5, Malene Yde 4, Sofie Knudsen 4, Julie
Nyby 1, Pernille Skov 1, Anna
Spanggaard 1, Laura Josefsen 1,
Sofie Majgaard 1, Thilde Frandsen 1.

