HF Mors slog VIF - igen
Lokalopgøret i serie
1 var dog helt lige i
første halvleg
AF DAVID HØJMARK
dh@mf.dk

Håndbold - serie 1: HF
Mors - VIF 26-19 (11-11)

To sejre over rivalernes
andethold og lige så
mange over førsteholdet.
Det er facit for HF Morsdamernes hold i serie 1
efter et efterår med mange lokalpogør. Det sidste blev spillet i lørdags i
Jyske Bank Mors Arena,
hvor VIF ellers bed godt
fra sig og gjorde en lige
kamp ud af det.
- Vi spillede en rigtig
god første halvleg. Vi

fik dem presset godt og
lukket ned for deres gode backs, siger Rasmus
Christensen fra trænerteamet i VIF.
Han kunne glæde sig
over gode trusler fra
distanden. Men efter
pausen fik HF Mors styr
på dem.
- Det fungere bare ikke for os i anden halvleg. Der fik vi ikke løst
deres mandsopdækning
af Jane Wraae, siger VIFtræneren, som trods nederlaget på syv mål er tilfreds med indsatsen.
- HF Mors er også et
godt hold, som måske
skulle spille en række højere oppe, siger han.
Det har HF Mors dog ikke ambitioner om, lyder

det fra Nykøbing-holdets
træner.
- Vi har en trup på ni
spillere, og det er langt
fra nok til at begå sig i
jyllandsserien, siger Mike Nielsen, som tilføjer,
at han heller ikke er klar
over, om holdet allerede
kan rykke op i forårssæsonen, efter at førsteholdet fra Thy-Mors DH blev
trukket inden sæsonen.
Under alle omstændigheder godkender Mike
Nielsen efteråret.
- Vi har kun tabt de to
kampe mod FursundSundsøre, og i hvert fald
over for os er de et bedre
hold, siger han.
Kampen mod VIF beskriver han som sin trænerkollega. HF Mors

havde udfordringer i
første halvleg, men en
opstramning på koncentration og forsvarsspil
løftede niveauet efter
pausen til endnu en sejr
i et lokalopgør.
Mål for HF Mors: Pia
Sørensen 9, Pia Larsen
5, Mette Lilleris 4, Mette
Jensen 3, Camilla Dissing
2, Louise Henriksen 2, Lene
Jensen 1.
Mål for VIF: Kirstine
Bavnsgaard 3, Charlotte
Andersen 3, Jane Wraae
3, Rikke Andersen 3, Jane
Rørbæk 2, Louise Møller
2, Pernille Søe 2, Nikoline
Østergaard 1.

