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NYKØBING: En flok skibonit-

ter fik lammetæv i Nykøbing i aftes.
Her var resterne af den
ramponerede dameafdeling i Skive fH på besøg - og
serie 1-kampen i Jyske
Bank Mors Arena endte
med en voldsom ydmygelse af gæsterne, der måtte
rejse hjem med et nederlag
på hele 30 mål.
Fra første fløjt rykkede
HF Mors fra - og det blev de
så ellers ved med til det
sidste.
- Det var en fin kamp. For
første gang formåede vi at
holde tempo og køre mod
mål i to gange 30 minutter,
fortæller Camilla ”Stuggi”
Thomsen fra trænerteamet
på serie 1-holdet.
Hun noterer sig, at alle
HF Mors-spillere kom på
måltavlen - og at gæsterne
udover mål på fem straffekast kun fik scoret syv mål i
åbent spil.
- Vi var bare et bedre
hold. Og alle bød ind og
spillede en god kamp, siger
hun.
Målsætningen inden
kampen var at score 30

mål. Den måtte hurtigt opjusteres til 35 og nåede senere at hedde 40, hvilket
altså også blev klaret.
Lang vej tilbage
Lige som Skive fH har HF
Mors-damerne en fortid på
højere niveau. Efter lukningen af 2. divisionsholdet Thy-Mors DH er serie
1-holdet nu øens bedste
damehold - med lokalrivalerne fra VIF lige i hælene.
Og det lange, seje træk
mod tilbagevenden til divisionshåndbold byder lige
nu på en klar førsteplads i
serie 1.
Forude venter to kampe
mod også ubesejrede HRH.
Sejre i dem sender HF
Mors meget tæt på puljesejren.
- Der tegner sig et billede
af, at vi skal vinde alle
kampe med det her hold,
siger Camilla ”Stuggi”
Thomsen, som dog gerne
vil forbi HRH-kampene,
før oprykningssnakken for
alvor melder sig.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 19-6
{{Mål: Lene Jensen 11, Stine
Olesen 7, Helle Hermansen 7,
Anne Bjerre 4, Line Rokkjær 3,
Mette Lilleris 3, Pia Larsen 2, Tine Laursen 2, Julie Josefsen 2,
Trine Frøslev 1.

