Simon Skadhauge imponerede
i en første halvleg med højt individuelt niveau og scorede otte mål i kampens første 30 minutter. Siden tog også han et
spillemæssigt dyk, men mod
slutningen strammede profilerne hos HF Mors grebet igen og
vendte et truende nederlag til
en afgørende sejr.	
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Ligapladsen hjemme
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NYKØBING: HF Mors har sine

bedste U16-drenge i ligaen
igen i foråret 2016.
Det blev afgjort i aftes, da
de lokale drenge vandt en
kamp med store udsving i
kvalitet - og med en helt forrygende afslutning.
Kampen var den første af
tre matchbolde for sikring af
ligapladsen, men hurtigt
stod det klart, at et tændt og
offensivt Aars HK-mandskab
ikke var kommet til Nykøbing for at forære noget væk.
Efter en god start af gæsterne var det dog alligevel
HF Mors, som fik overtaget,

da de på trods af savnet af
Oliver Alsøer gik fra 1-3 til
11-7 i kampens bedste HF
Mors-periode.
Især Simon Skadhauge
boltrede sig i første halvleg
med effektive fodfinter og
gode løb fulgt op af sikre afslutninger, hvilket var med
til at skabe en kamp, der så
ud til at blive tidligt afgjort.
Det blev den dog ikke. Dels
viste gæsterne især på venstre back individuel styrke,
og dels faldt HF Mors voldsomt i niveau, og i anden
halvleg udnytte gæsterne HF
Mors-fejl og mislykket overtalsspil til at bringe sig foran
med tre.
Ved 21-24 lignede det derfor en skuffelse for U16drengene, som så alligevel
steppede op og hev sejren
hjem på en dramatisk afslut-

ning.
Frederik Tilsted udnyttede
et langt svæv til en afslutning gennem armene på
Aars-keeperen til 27-26, og
halvandet minut før tid stod
Nicklas Graugaard i vejen
for en helt fri afslutning fra
stregen.
Er gode nok til ligaen
15 sekunder før tid snuppede Graugaard såmænd også
et straffekast fra førnævnte
stregspiller. Den redning
sendte HF Mors i ligaen,
hvorefter træner Martin
Holmgaard kunne ånde lettet op oven på et efterår, der
har givet mange point i kampe med plads til forbedring.
- Vi har spillet dårlige kampe, men alligevel formået at
vinde. Det er vores styrke, at
selv om vi er negative over

vores egen præstation, finder vi sammen, når tingene
skal afgøres, sagde han efter
at have jublet over ligapladsen.
Samtidig slog han dog
fast, at holdet har kvaliteterne til at være med.
- Når vi har spillet mod
hold som Aalborg og Silkeborg-Voel - og kampene i opspillet mod Skanderborg og
Vejle Idrætsefterskole, har
det været fuldstændig lige
kampe. Så vi kan fuldt ud
matche dem, sagde han.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 17-15
{{Mål: Simon Skadhauge 11 (1),
Frederik Tilsted 6, Sebastian Højland 5, Jeppe Borregaard 3,
Mads Hoxer Hangaard 1, Sebastian Hinnerup 1.

