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LØGSTØR: Det lignede to sikre

point, men endte med en
skuffelse, da HF Mors-damerne søndag besøgte Løgstør.

Line Rokkjær blev topscorer
for HF Mors. Arkivfoto

Gæsterne var markant
ovenpå i første halvleg og gik
til pausen med en føring på
fem. Den voksede til 16-10,
men midt i anden halvleg
var HF Mors indhentet ved
17-17.
- Vi valgte de forkerte løsninger - og måske gik vi også
lidt døde med konditionen.
Men på den anden side var
vi lige så mange som dem,
lyder det fra en skuffet Camilla ”Stuggi” Thomsen fra
HF Mors-trænerteamet.
Hun havde ellers været til-

freds med både tålmodigheden i angrebsspillet og viljen
til tilbageløb i første halvleg.
Men da kampgejsten forsvandt, fik Løgstør helt andre vilkår til at gøre en jævnbyrdig kamp ud af det.
Den sluttede bittert, da
hjemmeholdet udnyttede
deres ottende straffekast i
kampen, inden HF Mors i de
sidste 25 sekunder ikke nåede nærmere end et Mette
Lilleris-frikast efter tid.
HF Mors var i øvrigt slet ikke i nærheden af samme an-

tal straffekast som modstanderne, og også udvisningerne var skævt fordelt med
fem til HF Mors mod en til
Løgstør HK.
Ned som næstsidst
- Normalt bruger vi ikke så
meget tid på dommerne, og
det var os selv, der smed det
væk. Men de gav os ikke
nemmere vilkår, siger Camilla ”Stuggi” Thomsen.
Med nederlaget er oprykkerne fra HF Mors dumpet
ned på næstsidstepladsen.

- Det er rigtig ærgerligt.
Hvis vi havde vundet, havde
det set godt ud. Nu skal vi
forsøge at holde FursundSundsøre under os, siger HF
Mors-træneren.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 8-13
{{Mål: Line Rokkjær 6, Mette Lilleris 3, Stine Olesen 3, Lene Jensen 3, Anne Bjerre 2 , Julie Josefsen 2, Pia Larsen 2, Trine Frøslev 1.

