Lokale hold på
hjemmebane
Af David Højmark
dh@mf.dk

MORS: Flere af de lokale

håndboldhold har kamppause for tiden, men alligevel byder weekenden på gode muligheder for at se
håndbold på Mors.
Syv af de 14 hold, Morsø
Folkeblad dækker i foråret,
skal i kamp lørdag og søndag - og fem af dem har
hjemmebane, mens et ikke
skal længere væk end til Roslev.
Sværest ser det ud for U18pigerne i Morsø HK. Det pointløse 2. divisionshold tager i morgen imod topholdet
fra Team Vestjylland, der
kan gå ind til kampen med
maksimal selvtillid efter fire
sejre i fire kampe.
Også U18-pigerne fra VIF
skal forsøge at slette nullet
på pointtavlen, og 1. divisionsholdet har umiddelbart
bedre muligheder end
Morsø HK, når de i dag tager
imod Team Favrskov, der har
tabt tre af sæsonens fire første kampe.
Bedst på udebane
VIF-pigernes jævnaldrende
klubkammerater fra U18
Drenge 1. division fik for en
uge siden årets første sejr, og
i dag kan de så række ud efter nummer to, når Team
Vesthimmerland
besøger
Hvidbjerg. Her møder gæsterne dog formentlig op
med tro på sig selv efter to
sejre i træk - senest i nimålssejr over det Hjallerup IFhold, der i premieren slog
VIF på udebane.
I de yngre rækker er HF
Mors’ U16 Drenge 1. division ene om at skulle på en

længere køretur, når turen
går mod nord og en udekamp mod Idrætsefterskolen Stidsholt HK. Her skal
U16-holdet forsøge at fortsætte de gode resultater på
udebane, hvor holdet har
hentet alle sine tre point indtil nu.
Også U14-pigerne fra HF
Mors-Nordmors har første
hjemmesejr til gode, men
den kommer måske i eftermiddag, når Holstebro H90
gæster Jyske Bank Mors Arena. På forhånd synes der at
være lagt op til et jævnbyrdigt opgør mellem to hold
med kun et points afstand i
tabellen - og bortset fra
kæmpesejren på 21-7 i
Hanstholm for en uge siden
har U14-pigerne fra HF
Mors-Nordmors da også kun
spillet uhyre tætte kampe.
Morsø HK under pres
Endelig er også to lokale seniorhold i kamp i weekenden. I dag tager Morsø HK’s
jyllandsserieherrer
imod
Nors BK i en kamp med stor
betydning. Taber Morsø HK,
er holdet sammen med AIK
Vejgaard isoleret i bunden af
rækken, men bliver det til
hjemmesejr, er Morsø HK
med i en kvartet af hold, der
kan rykke både op og ned.
Serie 1-damerne fra HF
Mors kan ikke rykke op. Det
skyldes lukningen af ThyMors DH op til sæsonen, og
måske har det præget motivationen på det seneste. I
hvert fald går holdet ind til
søndagens kamp i Sallinghallen mod HRH 74 med
to friske nederlag i bagagen:
19-22 hjemme mod VIF og
13-38 ude mod Nordthy IF.

Mads Vester og Morsø HK spiller vigtig kamp i Øster Jølby, hvor
Nors BK i dag kommer på besøg. 
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