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HF Mors efterlod ingen
tvivl om, hvem der har
øens bedste damehold,
da serie 1-kampen mod
VIF blev spillet i aftes.
Efter en lidt famlende
start på kampen satte hjemmeholdet sig
på spillet - især i anden
halvleg, hvor forskellen
på de to hold blev mere
tydelig.
- VIF spillede noget god
håndbold i starten af
kampen. Det gjorde, at vi
mange gange blev presset helt ind på stregen,
og så var det for nemt for
VIF at spille sig til skud
tæt på mål eller gennembrud. Det fik vi heldigvis
rettet op på i pausen, ly-

der det fra Mike Nielsen,
træner for HF Mors.
- Til gengæld havde vi
igen i angrebet let spil
mod de ikke så høje VIFspillere. Vores bagspillere
kom forholdsvis let til
skud. Blev der dækket
godt op, var vi også gode
til at komme ud over fløjene og havde igen mange chancer for at score
flere mål, siger han.
Især Lene Jensen og
Mette Lilleris udnyttede deres højde og store
rækkevidde med bolden,
mens Pia Sørensen var
en af spillerne, der udnyttede pladsen på fløjen
til mange mål.
- Både kontra og andenbølge fungerede fint
igennem hele kampen.
Specielt i anden halvleg,
hvor forsvar og keeper fik
bedre fat og gav god grobund for kontrascoringer, siger Mike Nielsen.

At HF Mors vandt med 16
mål, var der, ifølge VIF-

træner Ove Leegaard, ikke så meget at sige til.
- Vi fik en lektion i,
hvordan håndbold skal
spilles, så det var fint. De
er rutinerede, og de har
prøvet mere, end dem,
jeg har, kommer til at
prøve, siger han og melder om en kamp, hvor
VIF blev straffet på det
hele.
Især da HF Mors for alvor kom i gang.
- Så begyndte de at køre
på rutinen, og vi fik lagt
nogle afleveringer, der
gjorde, at de kunne køre
kontra, siger han.
Den rutinerede træner,
der selv haft mange af
HF Mors-spillerne i deres
unge år, er trods nederlaget ikke decideret utilfreds med sit hold. Dertil
var modstanden for stor.
- Når vi ikke kan tackle på dem og forhindre
dem i at spille bolden, så
kan vi ikke være med. De
er bedre end os, men når
vi koncentrerer os om at

spille sammen, spiller vi
god håndbold. Vi falder
bare for meget ud, siger
han og erklærer sig tilfreds med, at otte markspillere fik scoret, og at
blandt andre Nikoline
Østergaard fik vist fint
niveau på venstre fløj.
- I perioder spiller vi
fremragende, og i andre
falder vi fuldstændig ud,
siger Ove Leegaard.
Mål for HF Mors: Lene
Jensen 9, Pia Sørensen
9, Mette Lilleris 7, Louise
Henriksen 4, Mette Jensen
4, Jeanette Aggerholm 2,
Anne Bjerre 1, Pia Larsen
1.
Mål for VIF: Rikke Andersen 5, Nikoline Østergaard
3, Pernille Søe 3, Charlotte
Andersen 3, Kirstine Bavnsgaard 2, Linda Pedersen
2, Jane Rørbæk 1, Pernille
Andersen 1.

