HF Mors/Nordmors piger
viste vilje og gejst
HFM/NORDMORS
HJALLERUP
HÅNDBOLD - U14-PI. 2. DIV.

21-13

Af Emil Carstens
studentermedhjælper

NYKØBING: U14-pigerne star-

tede som lyn og torden, men
blev alligevel hentet til halvleg.
Holdet var efter de første
10 minutter foran med 8-2,
men måtte alligevel gå til
pause med 9-9.
- I pausen snakkede vi om
at vi skulle op på vilje, og have mere tålmodighed. Det
tog de til sig og de kæmpede
i begge ender af banen, forklarer HF Mors/Nordmors
træneren Thorkild Larsen.
I anden halvleg kørte
hjemmeholdet fra Mors

Hjallerup over. Udeholdet
lavede kun fire mål, og det
første faldt efter hele 11 minutters spil. I den anden ende fik HF Mors/Nordmors
lavet 12 mål i anden halvleg,
hvilket var med til at sikre en
storsejr på otte mål over gæsterne fra Hjallerup.
Vilje og gejst
- Vi slapper lige en anelse for
meget af mod slutningen af
første halvleg. Men generelt
var det et helt andet hold vi
sendte på banen i dag, med
vilje, gejst og rigtig godt forsvar. Thilde Frandsen kæmpede rigtig meget med deres
gode venstre fløj, som havde
gjort ondt på os sidste gang,
og hun leverede en rigtig
god forsvarsindsats, roser
Thorkild Larsens.

Morsingboerne ligger nu i
en position, hvor de selv kan
afgøre om de vil rykke op eller ej.
- Resultaterne i dag var ikke nok til oprykning, men
det ligger i vores egne hænder. Og man kan sige at hvis
vi var afhængige af andre resultater, havde vi heller ikke
fortjent at rykke op.
Holdet skal spille den afgørende kamp om oprykning på udebane imod HIK/
Rosendal, som har udspillet
sin rolle i puljen.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 9-9.
{{Mål: Katrine Junker 6, Malene
Yde 6, Thilde Frandsen 2, Sofie
Majgaard 2, Pernille Skov 2, Julie
Nyby 1, Anna Spanggaard 1, Sofie
Knudsen 1.

