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VIBORG: U14 pigerne fra HF

Mors/Nordmors har haft det
svært i 1. division, men i lørdags lykkedes det endelig
for morsingboerne at hente
den første sejr, da de blå på
udebane vandt bundopgøret
mod Viborg med 23-16.
- Det var utroligt dejligt at
få den her sejr. Det var nogle
glade piger efter kampen. Vi
lykkedes med at ride videre
på den positive bølge, som vi
fik skabt med sejren i påskestævnet. Hvis man regner
stævnet med, så er vi nu ubesejret i otte kampe i træk,
smiler træner Jørgen Larsen.
Med sejren på syv mål står
HF Mors/Nordmors med gode chancer for at undgå at
slutte på rækkens sidsteplads. Med sejren er holdet
side om side med Viborg.
Begge hold har to point, og
der resterer kun en spillerunde.
- På hjemmebane tabte vi
med seks til Viborg, så det
var vigtigt, at vi vandt med
syv. På den måde må man sige, at det var ret vigtigt, at
Sofie Knudsen til allersidst

Sofie Knudsen scorede ni gange. 
scorede på straffekast. Nu er
vi bedre indbyrdes, og vi vil
da meget hellere blive nummer fem end nummer seks.
Det kan også få betydning
for seedningen til næste sæson, siger Jørgen Larsen.
I lørdagens kamp havde
Viborg føringer på 2-1, 3-2
og 4-3, men så sagde morsingboerne farvel og tak.
Ved pausen førte HF Mors/
Nordmors med 13-7.
- Vi var i totalt kontrol. Vi
vandt den her kamp med en
virkelig god forsvarsindsats.
Vi fik bremset deres spil og
sat tacklinger ind, og der er
ekstra ros til Malene Yde, der
leverede en rigtig god forsvarskamp og fuldstændig
pakkede Viborgs bedste spil-
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ler ned. Da vi fik gang i kontraspillet, kunne Viborg ikke
være med. I de perioder,
hvor vi løb kontra på dem,
trak vi virkelig fra. Hvis man
skal pege på en ting, som vi
skal forbedre, så må det være, at vi skal løbe kontra i hele kampen og ikke kun i perioder, siger Jørgen Larsen.
HF Mors/Nordmors slutter sæsonen af på hjemmebane mod Vorup på søndag.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 7-13.
{{Mål: Sofie Knudsen 9, Malene
Yde 4, Sofie Majgaard 2, Anna
Spanggaard 2, Julie Nyby Bak 2,
Katrine Junker 2, Pernille Skov 1
og Sarah Jeppesen 1.

