50.000 kr.
til HF Mors
Af David Højmark
dh@mf.dk

NYKØBING: Vejret var ikke

med arrangørerne, men det
var deltagernes ben heldigvis, da HF Mors lørdag holdt
”Tour de BLÅDAG” for første
gang.
Et sponsorcykelløb var en
del af programmet, og på
trods af vand og en udfordrende rute blev der trådt
igennem med det resultat, at
dagen indbragte håndboldklubben hele 49.635 kroner.
Den af de 76 ryttere, der
kørte længst, var U18-spilleren Mathias Foldager, som
nåede 21 runder. U14-spilleren Morten Thøgersen nåede 20, mens U10-drengen
Mikkel Berthelsen nåede
flotte 18 runder.
Den rytter, der kørte flest
penge ind, var U14-spilleren
Mads Svane Knudsen, som
nåede op på 7825 kroner.
Næstflest blev kørt ind af dameseniorholdets
Camilla
”Stuggi” Thomsen, som nåede 3150 kroner.
Dagen bød også på kræmmermarked, en danseopvisning fra Fitness World og om
aftenen en afslutningsfest
med mere end 250 spisende
til bords.
De fik også noget at klappe
af, da det var tid for kåring.

Allan Nørhave (th.) blev kåret
som årets frivillig i HF Mors. Her
får han prisen af Lars ”Landmand” Nielsen.  Foto: Privat
Årets HF Mors-pige blev Signe Ris, mens Jonas Bro blev
kåret som årets HF Morsdreng.
Desuden kårede man Allan Nørhave som årets frivillige.
- Han er en fantastisk ambassadør for klubben og har
altid ja-hatten på. Og så varetager han bare så mange
opgaver og er på forkant
med rigtig mange ting, lyder
det om Allan Nørhave fra
Lars ”Landmand” Nielsen
fra HF Mors.

Tønder i ligaen
efter drama
Af Lars Bang Bertelsen
lbb@mf.dk

HELSINGØR: Mors-Thy Hånd-

bold kan se frem til en tur til
Tønder i den kommende ligasæson.
Efter et kæmpe drama lykkedes det i aftes Tønder at
sikre sig ligapladsen på bekostning af Nordsjælland
Håndbold, der dermed må
en tur ned i 1. division. Tønder vandt den første kamp
på hjemmebane med 29-25,
så kravet til Nordsjælland
var en sejr på fire mål. Den
havde hjemmeholdet inden
for rækkevidde. Men i en

vanvittig afslutning med en
kontroversiel kendelse for
nøl smed Nordsjællands
målmand bolden op i den
anden ende. Den forseelse
blev efter de skærpede regler indenfor det sidste minut
takseret til et straffekast,
som Tønder udnyttede til at
reducere til slutresultatet
20-17 til Nordsjælland, og
det var altså akkurat nok for
sønderjyderne.
I den anden kvalifikation
til ligaen vandt Odder med
29-25 på hjemmebane over
HC Midtjylland. Der er returkamp i Herning på torsdag.

