VIF blev igen de små i lokalopgør

føjer VIF-træneren.
Også HF Mors-træner Lars
Krarup er tilfreds. Både med
indsatsen på banen og motivation op til kampen.
- Den vigtigste kamp for
VIF i hele sæsonen er nok,
når vi er på besøg, og i sådan
en kamp kan det altid blive
noget mærkeligt håndbold,
siger han og slår fast, at kampen viste den forskel, der også bør være på de to hold.
- De træner ikke lige så meget som os og har ikke mulighed for at være i lige så god
form. Så vi skulle bare trykke dem, siger han om taktikken, der altså også gav bonus.
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HVIDBJERG: HF Mors har øens

klart bedste mandskab i
U18-drengenes 1. division.
Det blev igen slået fast lørdag i Sydvestmors Kultur- og
Fritidscenter, da VIF også for
anden gang endte med en
afklapsning imod lokalrivalerne.
Hjemmeholdet, der var
svækket med fravær af Malte
Søndergaard og Rune GroNielsen, hang ellers fint på
til 8-8, da holdet trods kun to
vante bagspillere fik det
maksimale ud af angrebsspillet og derfor slap for alt
for mange returløb.
Men midt i første halvleg
fik HF Mors overtaget, og
med stærkt forsvarsspil og
højt tempo i kontraspillet
blev hjemmeholdet løbet
ned til en pauseføring på
seks.
Den blev øget straks efter
pausen, inden de to hold

Peter Svenningsen (i grønt) havde det svært over for Frank Gisselbæk (5) og Jeppe Poulsen (9). 
Arkivfoto: Ole Geerthsen
byttede mål i kampens sidste
tredjedel.
Begge trænere tilfredse
Dermed tabte VIF med ti,
men træner Jesper Lindum
er nogenlunde tilfreds.
- Vi var ramt på ressourcerne, når vi manglede to spillere bagved. Vi havde nok alli-

gevel ikke kunnet spille med
om sejren, men vi havde
kunnet spille med i længere
tid og have lavet mere om
undervejs, siger han.
- Langt hen ad vejen gik
det som forventet, og ud fra
det, vi havde at gøre med,
var det med lille pil op i forhold til den første kamp, til-

KAMPFAKTA:
{{Pausestilling: 10-16
{{Mål for VIF: Thomas Bisgaard
7, Morten Dal 3, Thomas Wraae
3, Peter Svenningsen 2, Torben
Nybgaard 2, Lasse Mark 2, Morten Nielsen 1, Lasse Trans 1.
{{Mål for HF Mors 2: Kristoffer
Kristensen 10, Martin Frandsen 8,
Mads Harritz 4, Asger Stisen 3,
Frank Gisselbæk 2, Simon Kjær
Jensen 2, Kaare Ravn 1, Magnus
Godsk 1.

