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Håndbold - serie 1: HF
Mors - VIF 19-22 (9-11)

VIF fik ram på HF Mors,
da de to lokalrivaler
mødtes i aftes.
Meget overraskende, men fuldt fortjent
endte kampen i JBMA
2 med en sejr til VIF,
der efter en jævnbyrdig start slog et lille
hul i første halvleg og
udbyggede det efter
pausen til en føring på
fem.
Først til sidst fik HF
Mors halet lidt ind,
men sejren til VIF kom
ikke i fare.
- Det var helt vildt.
Vi spillede simpelthen
så godt. Jeg kan ikke
mindes, at vi har spillet bedre, lyder det fra
Rasmus Christensen
fra trænerteamet i VIF.
Han roser Jane Wraae
og Pernille Søe for at
udføre det taktiske
træk med at presse de
gode bagspillere i HF
Mors, og i det hele taget lukkede holdet bare af i defensiven.
- Vi spillede bare en
brandkamp hele vejen
rundt. Det var rigtig
fedt at se, siger han.
Offensivt var det især
Jane Wraae, der voldte
HF Mors problemer.
Men hjemmeholdets
træner
fremhæver

især VIF’s stærke forsvarsspil som afgørende.
- Det var nok den
dårligste kamp fra vores side i denne sæson.
Vi fandt os aldrig rigtig til rette imod VIF’s
aggressive
forsvarsformation, og når vi
endelig fik os spillet til
en chance, så brændte vi. Hvis jeg tæller i
nærheden af 10 100
procentschancer fra
enten streg eller fløj,
så er det ikke helt ved
siden af, lyder det fra
Mike Nielsen.
- Forsvaret stod heller ikke så klippestabilt, som vi har gjort
i flere kampe før jul.
Måske har jeg spillet
lidt for kreativt i de foregående kampe, som
måske har gjort forsvaret lidt usikkert, tilføjer han og vurderer,
at HF Mors generelt
var for flinke, hvilket
bare én advarsel på 60
minutter også fortæller.
Mål for HF Mors: Mette
Lilleris 7, Jeanette Aggerholm 4, Lene Jensen
3, Pia Sørensen 2, Pia
Larsen 1, Mette Jensen
1, Louise Henriksen 1
Mål for VIF: Jane Wraae
7, Charlotte Andersen
5, Nadja Nielsen 3,
Linda Pedersen 2,
Rikke Andersen 2, Rikke
Odgaard Andersen 2,
Pernille Andersen 1.

