Storsejr i Salling
ODDENSE/OTTING
HF MORS
HÅNDBOLD - SERIE 1 DAMER

15-34

Af Lars Bang Bertelsen
lbb@mf.dk

ODDENSE: HF Mors’ hånd-

bolddamer i serie 1 fik i
lørdags en storsejr i sæsonpremieren på udebane
mod Oddense/Otting.
Sejrscifrene 34-15 fortæller med al ønskelig tydelighed om en ensidig forestilling. HF Mors var
ganske enkelt flere klasser
bedre end modstanderen.
- Alle vores spillere meldte sig ind og spillede godt,
siger Helle Hermansen,
der agerede spillende træner i fraværet af Camilla
”Stuggi” Thomsen.
HF Mors-holdet består af

en række tidligere divisionsspillere, men Helle
Hermansen tror dog, at der
i løbet af sæsonen vil komme større udfordringer.
- Det er svært at sige så
tidligt på sæsonen, men jeg
vil tro, at de kommer til at
ligge i den tunge ende. Vi
skal nok blive presset mere, siger Helle Hermansen.
I kampen i Oddense leverede Anita Vigsø en redningsprocent på 58 og en
stærk præstation. De mange redninger var med til at
sætte morsingboernes kontrafase i gang.

KAMPFAKTA
{{Mål for HF Mors: Stine Olesen 11 (2), Line Jensen 9, Helle
Hermansen 5, Line Rokkjær 4,
Mette Lilleriis 3, Trine Frøslev 1
og Louise Henriksen 1.

Sled sejren hjem
HH90-MEJDAL
HF MORS-NORD.
HÅNDBOLD - U14 DR. 1.DIV

19-22

Af David Højmark
dh@mf.dk

MEJDAL: U14-drengene fra

HF Mors-Nordmors kom
fint fra land, selv om der
var udfordringer undervejs, da 1. division åbnede
i søndags.
Udekampen mod HH90Mejdal lignede en sikker
sejr til gæsterne, da de efter en lige start fik styr på
forsvaret og med Svend
Rughave som en stærk keeper opbyggede en klar pauseføring på seks mål.
Men i anden halvleg kom
værterne bedre med og fik

hurtigt hentet tre mål og
siden bragt afstanden ned
på en enkelt scoring.
Medvirkende var også, at
HF Mors-Nordmors blev
ramt af et hav af udvisninger. Men til sidst fik holdet
alligevel strammet så meget
op på spillet, at spændingen
var ude, da kampen gik ind
i sine sidste minutter.
- Jeg er rigtig glad for to
point i den første kamp,
hvor vi ikke rigtigt vidste,
hvor vi stod, lyder det fra
træner Lars Svane Nielsen.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 7-13
{{Mål: Emil Skadhauge 6, Laurits Kristensen 5, William Rettig
5, Mads Svane Knudsen 3, Gustav Carstens 2, Jonas Bro 1.

