HF Mors/Nordmors tabte
slaget om førstepladsen
Bjerringbro FH var
for stærke i topopgør
AF DAVID HØJMARK
dh@mf.dk

Håndb - U14 Piger 2. div:
Bjerringbro FH 2 HF Mors/Nordmors
20-15 (8-8)

En sort periode på 20
minutter blev afgørende, da U14-pigerne fra
HF Mors/Nordmors i
går tabte slaget om førstepladsen i 2. division.
Holdet var på en vanskelig opgave i Bjerringbro, men på stærkt
forsvarsspil og en god
indsats i målet af ellers
kyssesygeramte Alberte Bisgaard lykkedes
det for morsingboerne
at hænge på i en første
halvleg med skiftende
føringer til de to hold.
Det gjorde holdet også, selv om det kneb
med
angrebsspillet,
men da den del faldt
endnu mere i kvalitet
efter pausen, blev kampen hurtigt afgjort.
HF Mors/Nordmors
kom foran med 9-8,
men de næste 20 minutter blev tabt med
2-10.
- Der havde vi utroligt
svært ved at lave mål.
Vores afslutninger ramte stolpe i stedet for at

gå ind, og generelt kørte vi slet ikke på mål i
den periode. Vi spillede
sidelæns, og afslutningerne fik karakter af, at
det mere var af pligt, vi
afsluttede, end det var
vilje til at score, lyder
det fra Lars Bo Majgaard, træner for U14pigerne.
Bortset fra topscorer
Josefine Jensen var det
småt med truslerne, og
da Bjerringbro FH samtidig viste sig som et
hold med overraskende gode skytter udefra,
nåede hjemmeholdet
helt op på en føring på
20-12, inden HF Mors/
Nordmors med tre mål
til sidst fik pyntet på
udfaldet.
- Det er ikke engang
specielt skuffende, de
var bare bedre end os,
siger Lars Bo Majgaard,
der håber på bedre spil
i efterårets sidste kamp
på søndag i Nykøbing
mod Ry Håndbold.
- Lige nu har vi bare
fokus på at slutte godt
af mod Ry. Det er en
kamp om andenpladsen, og den går vi efter
at tage, siger han.
Mål: Josefine Jensen 9,
Adelisa Pucurica 2, Anna
Tolmer 2, Sofie Knudsen
1, Ida Mikkelsen 1.

