U14-piger gik ned
VORUP FB
HF MORS/N.
HÅNDBOLD - U14 PIGER 1.DIV.

25-12

Af David Højmark
dh@mf.dk

VORUP: 1. division har ind-

til nu været en hård opgave
for U14-pigerne fra HF
Mors/Nordmors, og i går
var bestemt ingen undtagelse.
Hele 25-12 stod der til
hjemmeholdet i Ulvehøjhallen ved Randers, hvor
Vorup FB sætte de unge
morsingboer helt til vægs.
Bag cifrene gemmer der
sig dog en historie om et
U14-hold, der var drænet
for kræfter, vurderer træner Jørgen Larsen.
- Vi har haft en del sygdom hos nogle af pigerne i
ugens løb, og det var de ikke helt kommet af med, siger han og tilføjer, at
manglende kondition også
kan have spillet ind, siden
HF Mors/Nordmors gik så
meget ned efter pausen.
Indtil da havde spillet ellers været fint.
- I første halvleg forsøgte
vi at gøre de ting, vi har arbejdet på til træning, og vi
kom også til rigtig gode afslutninger og fik tre straffekast. Så det kørte egent-

lig fint, men så kom vi ikke
ud til anden halvleg, siger
Jørgen Larsen.
Den tabte HF Mors/
Nordmors med 14-5 blandt andet fordi Vorup
FB havde stor succes med
at lade målvogteren spille
med i angrebet.
Det gav i første omgang
den markspillende keeper
gode vilkår til gennembrud, og da gæsterne samtidig lod sig stresse af at
komme længere bagud,
faldt tingene også sammen
i angrebet.
Trods fjerde nederlag i
træk er moralen dog høj,
vurderer træneren - ikke
mindst på baggrund af sidste uges snak om tingene.
- Vi havde et møde om,
hvordan vi skulle tackle
tingene, og der fik pigerne
vist stort mod i forhold til
at åbne sig for hinanden.
Det hjælper mig som træner, at de er ærlige, siger
Jørgen Larsen.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 11-7
{{Mål: Sofie Majgaard 3, Sofie
Knudsen 2, Laura Josefsen 2,
Malene Yde 1, Anna Spanggaard 1, Thilde Frandsen 1, Sarah Jeppesen 1, Amalie Blaabjerg 1.

Nemt for HF Mors
TEAM SPØTTRUP
HF MORS
HÅNDBOLD - SERIE 1

23-36

Af Emil Carstens
Studentermedhjælper

SPØTTRUP: Serie 1-herrerne

fra HF Mors havde ingen
problemer med at slå en
flok unge drenge fra Spøttrup.
Efter et kvarter var gæsterne fra foran med 10-2,
og herfra så de sig aldrig
tilbage. Ved pausen stod
der 18-8 til gæsterne, som
endte med at vinde med
hele 13 mål.
- Det var en nemt overstået kamp. Det var nogle
unge modstandere, vi
mødte, og de havde nok
troet, at det ville blive lidt
nemmere. Men vi fik jo
hurtigt afgjort kampen.
Målscorerne var også meget lige fordelt. Vi sparede
godt nok Brian ”Bøf” Nielsen, der ikke var med, og
vores målmand Kim Nielsen, fortæller holdets træner, Jesper Jakobsen.
HF Mors havde igennem

kampen mange gode aktører, hvilket også kunne ses
på måltavlen, hvor holdet i
begge halvlege lavede 18
mål.
- Spøttrup løber jo rundt
og træner rigtig meget, så
de var selvfølgelig lidt sure,
for det gør vi ikke. Vi spillede bare suverænt godt og
fik flyttet bolden godt
rundt. Morten Poulsen på
højre fløj var næsten også
Mr. 100 procent, da han
scorede på otte ud af ni forsøg. Alex Mikkelsen var også god ude bagfra, og så løb
Henrik Markussen kontraer op, som han scorede på.
Men vi har også en masse
gamle rutinerede spillere,
der tidligere har spillet på
højt plan, som bare løber
og hygger sig lidt, siger Jesper Jakobsen.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 8-18
{{Mål: Morten Poulsen 8, Alex
Mikkelsen 7, Henrik Markussen
6, Jesper Johansen 4, Klaus
Christensen 3, Bo Bech 3, Sandy
Olsen 1.

