Reddet efter dramatisk uafgjort
KNIVSKARPT: HF Mors undgår nedrykning trods udligning imod sig efter tid
Camilla ”Stuggi” Thomsen måtte se kampens afslutning fra
bænken - og så måtte markspiller Mette Lilleriis på mål for HF
Mors. 
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NYKØBING: HF Mors-damer-

ne er også i jyllandsserien i
næste sæson.
Det blev afgjort i et højdramatisk bundopgør torsdag
aften. Det endte uafgjort efter udligning af FursundSundsøre på et frikast efter
tid.
Her var fløjspiller Mette

Lilleriis på mål for HF Mors,
fordi aftenens eneste HF
Mors-keeper, spillende træ-

ner Camilla ”Stuggi” Thomsen, to minutter før tid brokkede sig til udvisning i forbindelse med et straffekast
til gæsterne.
- Det var den vildeste fejlkendelse, der er lavet i jyllandsserien i år siger Camilla ”Stuggi” Thomsen, som
generelt kalder dommerne

uheldige, men tilføjer, at
fejlkendelserne ramte begge
hold - i anden halvleg dog
mest HF Mors.
Har et pausekompleks
Alligevel burde hjemmeholdet have vundet. For efter en
fin første halvleg var HF
Mors i front med seks og
øgede med det samme til syv
- for så endnu engang at gå i
stå i en anden halvleg.
- Vi har et pausekompleks,
konstaterer HF Mors-træneren, som også ser en udfordring i at løse situationen,

når modstanderne gang på
gang sætter mandsopdækning på Stine Olesen.
I går var Lene Jensen den
helt store profil med halvdelen af hjemmeholdets mål.
Det var med til at sikre, at HF
Mors trods den dårlige anden havleg fik det point, der
sikrede, at Fursund-Sundsøre ikke længere kan true nedefra.
- Det er dejligt. Det var det,
vi spillede for. Vi ville selvfølgelig gerne have vundet især når vi var foran med syv
- men det primære var, at vi

skulle redde os, og det har vi
gjort nu, siger HF Mors-træneren.
Hun var i øvrigt ikke den
eneste træner, der kom i
clinch med dommerne. Gæsternes træner brokkede sig
efter kampen til et rødt kort.
- Så der var drama, konstaterer
Camilla
”Stuggi”
Thomsen.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 16-10
{{Mål: Lene Jensen 12, Line Rokkjær 10, Mette Lilleriis1, Emilie
Frandsen 1.

