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HVIDBJERG: Reelt var de al-

lerede oppe, men lørdag
fjernede de gamle drenge
fra HF Mors den sidste rest
af teoretisk tvivl om, at holdet med de mange veteraner i næste sæson skal forsøge at klare sig i jyllandsserien.
Den endelige oprykning
kom i hus med en sejr på
26-25 i lokalopgøret mod
VIF. Efter sejren fik de
gamle drenge en tår champagne i omklædningsrummet.
- Men der var nu ikke meget champagne over spillet
i dag. Især i første halvleg
var det skidt, men vi fik
hanket op i os selv i anden
halvleg. Nu må vi se om vi
kan klare os i jyllandsserien uden at træne. Vi er jo et
telefonhold, siger HF
Mors-træner Jesper Jakobsen, der kan melde om en
fredelig fejring af oprykningen.
- De fleste er jo familiefædre, så efter en tår champagne i omklædningsrummet skulle de fleste hjem
og være sammen med familien, siger han.
VIF havde et overtag i
første halvleg. Hjemmeholdet var foran med to-tre
mål i det meste af første
halvleg, men HF Mors fik
minimeret VIF-føringen til

et enkelt mål ved pausen blandt andet fordi VIF løb
ind i et par udvisninger i de
sidste minutter af første
halvleg.
Kunne ikke styre Poulsen
- Angrebsmæssigt var det
en fin første halvleg fra os.
Vi fik skudt bolden ind fra
distancen. Men forsvarmæssigt var vi godt nok udfordret i hele kampen. HF
Mors kommer med så meget rutine og kvalitet, og vi
havde svært ved at lukke
ned for dem. Ikke mindst
en spiller som Morten
Poulsen på højre back er
noget af en gave at have på
et serie 1 hold. Han kunne
næsten score efter behag
på os, siger Francesco
Castaldo, der stod i spidsen
for VIF i fraværet af den
normale træner Benny
”Hill” Larsen.
I anden halvleg overtog
HF Mors teten. Gæsterne
var foran med tre mål kort
før tid. VIF hentede to mål
ved at satse offensivt, og
værterne fik også bolden
til sidst, men formåede ikke at få en udligning i kassen.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 15-14.
{{Mål for VIF: Mikkel Bertelsen
7, Morten ”Alf” Berntsen 6, Michael Christensen 7, Simon Kjær
4, Rune Nielsen 1.
{{Mål for HF Mors: Morten
Poulsen 9, Brian ”Bøf” Nielsen
8, Klaus Larsen 6, Kristian Fredholm 1, Bo Bech 1, Carsten Jørgensen 1.

