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MORS: Mors-Thys ligadrenge

er på Fyn, men alligevel er
der alle muligheder for store, lokale håndboldoplevelser i denne weekend. Både i
Sejerslev, Hvidbjerg, Øster
Jølby og Nykøbing er der interessante kampe på programmet.
Længst mod nord byder
Nordmorshallen søndag på
1. divisionsbold for både
U14-piger og U14-drenge.
Pigerne fra HF Mors/Nordmors kommer på en svær opgave mod topholdet Team
Favrskov, mens drengene er
i et regulært slag om førstepladsen mod lokalrivalerne
fra Skive fH.
Den omvendte kamp endte 23-23, og vinderen af
kampen i morgen synes et
stort skridt videre mod JMkampe som afslutning på
sæsonen, så der er næsten
garanti for nerve og intensitet i den vigtige 1. divisionskamp.
Det kommer der måske i
Øster Jølby allerede i dag,
når Morsø HK og VIF tørner
sammen i kvindernes serie
1. Ingen af de to lokale hold
er specielt godt kørende for
tiden. Morsø HK er helt uden
point, mens VIF er uden sejr
i fire kampe og senest tabte
med 12 på udebane mod
HRH 74.
Begge hold er i nedrykningsfare, og en VIF-sejr vil
gøre det utopisk at tro på
Morsø HK-redning.
VIF i nedrykningskamp
Også 3. divisionsherrerne
fra VIF skal i et nedryknings-
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gys, når de i dag tager imod
Aalestrup IF. Begge hold er
placeret lige over nedrykningsstregen, så vinderen
tager et stort skridt imod en
ny sæson i 3. division.
VIF har dog tabt fem af
seks divisionskampe i 2016
foruden et forsmædeligt pokalnederlag mod serie
1-holdet NSK. Men mod Aalestrup IF, rækkens næstdårligste udehold med syv af otte kampe tabt, bør der være
grobund for sejr.
Det er der også U16-drengene i HF Mors, der i sidste
weekend overraskede mod
topholdet Skanderborg. I
dag tager de imod rækkens
nummer to fra FredericiaTrelde, og en hjemmesejr
genåbner håbet om Final
Four-kampe om DM-titlen.
Sandsynligheden
taler
dog for, at HF Mors skal vinde med seks mål for at være
helt inde i varmen, så Martin
Holmgaards tropper kommer på en stor opgave.
Det samme gør U18-drengene fra HF Mors, der i
Nordmorshallen møder Fredericia-Trelde i en kamp, der
afgør, hvem der skal udfordre Team Tvis-Holstebro i
kampen om puljesejren.

