Selvtilliden er i bund
POINTLØSE: U14-pigerne fra HF Mors/Nordmors tror ikke på sig selv
HF MORS/NORD.
HJALLERUP IF
HÅNDBOLD - U14 PIGER 1. DIV

20-24

Af David Højmark
dh@mf.dk

NYKØBING: Selvtilliden er lige

så lav som pointhøsten hos
1. divisonspigerne i HF
Mors/Nordmors.
I går tabte U14-holdet for
sjette gang af seks mulige i et
forår, der rent spillemæssigt
bærer mere og mere præg af
de mange nederlag.
- Vi er ramt på selvtilliden,
det er der ingen tvivl om.
Der er 12 måls forskel på vores kamp mod Hjallerup fra
før jul og denne gang. Dengang slog vi dem med otte på
hjemmebane, lyder det fra
træner Jørgen Larsen oven
på søndagens nederlag.
Kampen mod Hjallerup
gav én føring til hjemmeholdet. Det var efter Malene
Ydes mål til 1-0. I resten af
kampen haltede HF Mors/
Nordmors bagefter - med
kortvarige opblomstringer,
men med alt for lavt bundniveau til at gøre kampen rigtig spændende.
Især forsvaret var en skuffelse at se på med enorm
plads for modstanderne til
at komme til frie afslutninger. Og det var svært at få øje
på pointchancerne i resten
af foråret, hvis søndagens
defensive niveau fortsætter.

Forårssæsonen i 1. division har vist sig at være hård for Pernille
Skov og HF Mors/Nordmors.
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- Vi fik ikke snakket sammen i forsvaret, og vi sejlede
rundt. Jeg har ikke set noget
lignende, og jeg ved slet ikke, hvad jeg skal kalde det.
Det var U10- eller U8-håndbold, hvor vi bare løb efter

modstanderne, lyder det da
også fra en skuffet Jørgen
Larsen.
Ny målsætning
Efter 8-9 ved pausen måtte
han se gæsterne trække fra i

Malene Yde stoppes af to modstandere undervejs i forårets femte nederlag for U14-pigerne.

starten af anden halvleg,
selv om HF Mors/Nordmors
her leverede dagens detalje
med en scoring af Malene
Yde på et flot oplæg af Pernille Skov.
Sidstnævnte havde i første
halvleg markeret sig fint
som målscorer, mens Sofie
Knudsen fik gang i skudarmen i anden halvleg. Men
det var altså langt fra nok til
at hente forårets første point.
Og begejstringen over oprykningen for 10 uger siden
må siges at have lagt sig.
- Hvis man havde haft den
sidste vilje og det sidste mod
og spillet sammen i stedet
for at gøre det selv, så kunne
vi have nappet dem, siger
Jørgen Larsen om Hjallerupkampen og lægger op til en
revideret målsætning for resten af sæsonen.
I stedet for at kigge på pointene i 1. division handler
det om fremskridt spillemæssigt og en stævnesejr på
hjemmebane.
- Vi går efter at vinde påskestævnet og slutte godt af,
siger HF Mors/Nordmorstræneren.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 8-9
{{Mål: Sofie Knudsen 4, Pernille
Skov 4, Anna Spanggaard 4, Malene Yde 3, Sofie Majgaard 3, Julie Nyby 1, Katrine Junker 1.
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