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MORS/SALLING: Flere thyboer 
triumferede, da Mors og Sal-
ling i lørdags fik besøg af 
nogle af Skandinaviens bed-
ste kørere i bilorientering.

Thy Motor Sport var vært 
for en afdeling af det nord-
europæiske mesterskab, og 
selv om 20 stærke hold fra 
Sverige og Finland bragte 
det samlede felt op på impo-
nerende 57, var det Børge 
Holm, der sammen med sin 
makker fra Viborg, Jørgen 
Mørup, sejrede i den fineste 
klasse.

- Det var imponerende 
flot. De vandt også første af-
deling i Viborg i fredags, så 
de har lagt rigtig godt ud, ly-
der det fra løbsleder Ole 
Skov om sin klubkammerats 
sejr.

Den skal dog følges op af 
flere gode præstationer i 
Sverige og Finland, hvis den 
samlede triumf skal i hus, 
men indtil videre er armene 
hævet i vejret over den flotte 
start.

Den supplerede et i det he-
le taget vellykket biloriente-

ringsløb, der begyndte i 
Morsø Food Park og sluttede 
i Salling.

- Det gik rigtig godt. Det er 
altid spændende og giver 
noget ekstra kolorit, når der 
er andre nationer med, så 
der var fin stemning ved bå-
de start og mål - netop fordi 
flere nationer var med, siger 
Ole Skov.

Han takker blandt andre 
lodsejere på Mors for stor 
velvilje til at lade løbet fore-
gå på deres private veje.

- Vi var tilfredse med ru-
ten, men det vigtigste er, at 
det lød det også til, at delta-
gerne var. Vi fik mange ro-
ser, og folk syntes, at det var 

et godt terræn at køre i, siger 
Ole Skov.

Flere lokale sejre
I bilorientering gælder det 
ikke om at have speederen i 
bund, men selv om det først 
og fremmest handler om at 
finde vej, er tidspresset alli-
gevel en afgørende faktor - 
og selv for de bedste kørere 
er det umuligt at holde den 
planlagte gennemsnitsfart 
på 30 km/timen. I lørdagens  
løbgik starten først på efter-
middagen, og først over 
midnat var de sidste kørere i 
mål efter mange kilometer 
med vidt forskellige udfor-
dringer.

Det gjaldt også i de andre 
klasser, som i øvrigt også 
havde toppræstationer fra 
Thy Motor Sport.

Finn Hvidberg og Bjarne 
Nielsen blev nummer to i A-
klassen, der også gav en ni-
endeplads til Allan Christen-
sen og Mogens Andersen. 
Desuden lykkedes det for 
Verner Hald og hans søn 
Erik Hald at vinde i C-klas-
sen.

- Det var meget fine lokale 
resultater. Det kunne næ-
sten ikke være bedre, siger 
Ole Skov.

Flere lokale sejre i  
internationalt løb
BILORIENTERING: Thy Motor Sport vandt i to klasser på Mors og i Salling

I bilorientering kan det være af-
gørende at kunne se ud i terræ-
net, når det er mørkt. Derfor er 
det ikke forlygterne, man skal 
gå ned på. Her er det en af lø-
bets svenske deltagere, der får 
udleveret kort ved starten.

I bilorienteringsløb skal bogstaver samles ind undervejs, og finder man ikke alle, koster det strafpoint. Her bag Frontego i Nykøbing. I 
baggrunden ses Ole Skov, løbsleder for arrangørklubben Thy Motor Sport. 

FLUIF
SJØRRING 3-1
FODBOLD - SERIE 4

Af Emil Carstens
Studentermedhjælper

LØDDERUP: Sejren kom al-
drig i fare for FLUIF imod 
et tamt serie 4-hold fra 
Sjørring.

Holdene spillede fredag 
imod hinanden i en kamp, 
som næppe vil blive husket 
for sin spændning.

Hjemmeholdet fra FLUIF 
trak sig sikkert ud af kam-
pen med en sejr på 3-1, 
selv om den måske godt 
kunne have været større.

- Jeg mener jo, at dom-
meren dømmer flere offsi-
des, som aldrig skulle have 
været der. Og nogle af dem 
var altså friløbere, som vi 
nemt kunne have scoret 
på. Desuden mener jeg ik-
ke, at Sjørring havde noget 
at komme med, og derfor 
var det også lidt skuffende, 
at vi ikke kunne få bedre 

spil i gang, lyder det Søren 
Poulsen, træner for FLUIF.

Selvom FLUIF spillede 
imod en dårligere mod-
stander, lykkedes det alli-
gevel Sjørring at score et 
enkelt mål. Noget som irre-
terer Søren Poulsen.

- Hvis man kigger på det, 
så har vi scoret minimum 
to mål i hver eneste kamp 
inklusiv træningskampe-
ne. Men vi har til gengæld 
også lukket en masse mål 
ind, og det er noget, vi skal 
have arbejdet på, inden vi 
møder NIF, som bare ser 
ud til at feje al modstand af 
vejen, siger FLUIF træne-
ren.

NIF og FLUIF mødes i se-
rie 4 på søndag i Nykøbing.

KAMPFAKTA
 {Pausestilling: 3-0

 {Mål: 1-0: Christian Sønder-
gaard (25). 2-0: Mads Nyby 
(30). 3-0: Rene Søndergaard 
(42). 3-1 (81).

FLUIF havde ingen 
problemer imod 
Sjørring

FORTUNA HJØRRING
FLUIF 5-2
U19 PIGER M

Af Emil Carstens
Studentermedhjælper

HJØRRING: U19 Pigerne fra 
FLUIF kunne ikke følge op 
på et tidligt føringsmål og 
måtte lørdag se sig slået 
imod Hjørring.

Holdet, som er gået ube-
sejret igennem de to første 
kampe, skulle forsøge at 
tage point io den svære 
udekamp imod Fortuna 
Hjørring.

Det begyndte også godt 
for morsingboerne, som 
hurtigt kom foran. Desvær-
re for de gulstribede kunne 
de ikke holde denne fø-
ring, og de kunne efter 
kampen rejse hjem med et 
5-2-nederlag i bagagen.

- Jeg synes faktisk, at vi 
spillede godt, og vi havde 
også chancer til mere end 

1-0 i starten. Men så score-
de på to langskud, og så 
var vi bagud, siger Anette 
Dalgaard, træner for 
FLUIF.

Selvom FLUIF spillede 
godt, var Anette Dalgaard 
dog anerkendende over for 
en bedre modstander.

- De var store og fysisk 
stærkere, end vi var, og 
samtidig var de måske og-
så en smule bedre teknisk 
end os. Men jeg synes, vi 
gjorde det fint, og vi var ik-
ke spillet ned på noget tids-
punkt, så vi glæder os til 
revanche på hjemmebane, 
siger FLUIF træneren.

KAMPFAKTA
 {Pausestilling: 3-2

 {Mål: 0-1: Kathrine Laustsen 
(6). 1-1 (16). 2-1 (27). 3-1 (30). 
3-2: Astrid Timmers (44). 4-2 
(56). 5-2 (80).

To langskudsmål 
sænkede FLUIF’s 
U19-piger

KUALA LUMPUR: Det internationale badmintonforbund har idømt den tidligere verdensetter i bad-
minton, Lee Chong Wei fra Malaysia, otte måneders karantæne for den positive dopingprøve, han 
afleverede under VM i Danmark tilbage i august. Karantænen gælder fra den dato, prøven blev 
afleveret, og dermed kan Lee Chong Wei allerede begynde at spille igen 1. maj. /ritzau/

Lee Chong Wei slipper billigt i dopingsag


