Større bredde hos U14-piger
HF Mors/Nordmors
vandt sikkert over
Skive fH
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Håndbold - U14 Piger
2. division: HF Mors/
Nordmors - Skive fH
20-13 (11-6)

U14-pigerne fra HF
Mors/Nordmors byder sig fortsat godt til i
toppen af 2. division. I
går blev det til en sikker sejr i Nykøbing
over Skive fH 2.
Gæsterne, der siden
de to holds første møde har omstruktureret sine hold med et
stærkere 2. divisionshold som resultat, var
med til 3-3, hvorefter
fem mål på stribe reelt afgjorde kampen til
morsingboernes fordel.
- Skive havde rigtig
svært ved at lave mål,
og det havde de det
meste af tiden, lyder
det fra U14-pigernes
træner, Lars Bo Majgaard.
Gæsterne havde en
stærk
stregspiller,
men generelt havde
hjemmeholdets keeper, Alberte Bisgaard,
overtaget over for Skive-spillerne, og da HF
Mors/Nordmors også
viste ny og større bredde i angrebet, kom sejren aldrig i fare.
I forhold til tidligere
kampe bød nye spillere ind, især i højresiden, hvor Sofie Maj-

gaard og Anna Tolmer
fik gang i scoringerne,
mens også Caroline
Jørgensen viste sig
frem med et par mål
på venstre fløj som afløser for sygdomsramte Adelisa Pucurica.
Samtidig
fortsatte
Sofie Hansen de gode takter på stregen,
mens topscorer Josefine Jensen med tre
straffekast som hjælp
igen nåede op på en
pæn score.
Alt i alt var det så
som så med spændingen - også i det sidste
kvarter, da niveauet
ellers faldt, efter at Ida
Mikkelsens tredje udvisning betød, at HF
Mors/Nordmors måtte fuldføre kampen
uden flere udskiftninger.

I næste weekend kommer Silkeborg-Voel til
Nordmorshallen for at
spille en kamp, der
igen kan cementere
U14-pigerne på andenpladsen i rækken.
- På papiret er det en
kamp, vi skal vinde.
Det forventer jeg også, at vi gør. Men vores
bundniveau er så lavt,
at hvis vi rammer det,
kan vi sagtens tabe
sådan en kamp, siger
Lars Bo Majgaard.
Mål: Josefine Jensen 7,
Sofie Hansen 3, Sofie
Majgaard 3, Anna Tolmer 3, Caroline Jørgensen 2, Sofie Knudsen 1,
Ida Mikkelsen 1.

