Lene Jensen førte an, da
HF Mors i begyndelsen af
anden halvleg vendte
kampen med syv mål i
træk.

Stine Olesen er bare en af
flere tidligere divisionsspillere på efterårets serie
1-hold i HF Mors.

Line Rokkjær med en afslutning i kampen, der
sendte øens bedste
håndbolddamer i jyllandsserien. 15 måneder efter, at Thy-Mors
DH lukkede, har HF
Mors dermed taget et
skridt på den lange vej
tilbage mod damehåndbold på divisionsniveau.

HF Mors rykkede op
HF MORS
THISTED HÅNDB.
HÅNDBOLD - OPSPIL TIL JS

20-19

Af David Højmark
og Bo Lehm (foto)
dh@mf.dk

ØSTER JØLBY: De bedste hånd-

bolddamer i HF Mors har taget første skridt på vejen tilbage mod divisionerne.
I aftes vandt serie 1-holdet
oprykningsslaget på netral
bane i Øster Jølby, hvor Thisted Håndbold ellers kom
absolut bedst fra start.
I en nervøs åbning præget
af et væld af stolpeskud nåe-

de stillingen at blive 0-4, inden Helle Hermansen efter
10 minutter stod for en forløsende første scoring til
morsingboerne.
Lene Jensen og Stine Olesen fulgte op med at skabe
kontakt ved 5-6, men thyboerne fortsatte overtaget, og
da keeper og co-træner Camilla ”Stuggi” Thomsen ved
5-8 lod sig udskifte, var momentum igen hos Thisted
Håndbold.
Det fortsatte de med at have til pausen, men så blev
der til gengæld også lukket
godt og grundigt af i HF
Mors-forsvaret.

Fra anden halvlegs start
var forsvaret så stærkt, at
selv ikke den tidligere HF
Mors-topscorer
Marlene
Dragsbæk kunne skyde hul
på den blå mur. Og med en
stærkt spillende Lene Jensen
blev der udlignet i en fart.
Tre i træk stod den rutinerede bagspiller for til 11-11,
inden HF Mors bare rullede
videre og scorede fire mere
til 15-11.
Unødig spænding
Så syntes kampen afgjort og endnu mere ved 20-14,
da HF Mors så ud til at få løst
den dobbelt mandsopdæk-

ning af Stine Olesen og Helle
Hermansen.
Men pludselig gik der alligevel nerver i det hele. Fem
thyboscoringer i træk reducerede stillingen til 20-19,
og da Mette Lilleris truet af
en kendelse for passivt spil
blev tvunget til en tidlig afslutning, fik modstanderne
chancen for at bringe kampen i forlænget spilletid.
Det mislykkedes heldigvis.
Første Marlene Dragsbækafslutning blev klaret til indkast af Camilla ”Stuggi”
Thomsen, og sekunder senere sendte samme Dragsbæk
bolden forbi sin tidligere

OPSPIL: Thisted Håndbold
slået i oprykningsgys
holdkammerats mål, og så
var HF Mors-oprykningen
hjemme.
- Vi stod godt i forsvaret i
første halvleg, men exceptionelt godt i anden halvleg.
Og så fik vi gang i kontraerne, lød forklaringen på sejren fra trænerteamets Camilla ”Stuggi” Thomsen efter kampen.
Kollega Helle Hermansen
supplerede med årsagen til,
at det alligevel blev spændende.
- Vi er bare ikke særligt gode til at presse fra højre mod
venstre, når der er mandsopdækning, sagde hun og

tilføjede nervøsitet som forklaring.
- Vi stressede helt vildt,
sagde hun - uden dog at ærgre sig voldsomt over det.
Fordi:
- Det er jo pissefedt at vinde med en.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 8-11
{{Mål: Lene Jensen 7, Stine Olesen 6, Helle Hermansen 3, Line
Rokkjær 2, Mette Lilleris 1, Anne
Bjerre 1.

