Topholdet var for
stor en mundfuld
HFM/NORDMORS
SKIVE
HÅNDBOLD - U14 DR. 1. DIV.

24-30

Af Lars Bang Bertelsen
lbb@mf.dk

NYKØBING: HF Mors/Nord-

mors i håndbolddrengenes
1. division kunne som ventet ikke høste point, da
rækkens tophold fra Skive
gæstede Nykøbing Hallen.
Med en sejr på 30-24 topper Skive nu rækken med
maksimale otte point for fire kampen, mens morsingboerne med blot to point
for tre kampe er kommet
lidt haltende fra start på
sæsonen. I en pulje med
seks hold kvalificerer de fire bedste sig til den bedste
række, mens de to nederst
placerede hold må nøjes
med at være med på næstbedste niveau. Med nederlaget i går er HF Mors/
Nordmors sidst i rækken.
Der er dog ikke langt op til
en placering i top fire.
- Vores mål er top fire. Nu
har vi en hjemmekamp
mod Nøvling på søndag.
Kan vi få to point der, ser
det straks bedre ud igen,
siger holdets træner Lars
”Landmand” Nielsen, der
trods alt så sit hold byde
Skives duks op til dans.
I erkendelse af, at modstanderne var hjemmeholdet klart fysisk overlegent,

valgte HF Mors at spille
med et offensivt forsvar.
Efter en god start var morsingboerne foran med 6-5,
men Skive viste klassen i
anden halvdel af første
halvleg, hvor sallingboerne kom foran med 14-8
ved pausen.
- De var gode til at straffe
vores fejl med hurtige kontramål. Vi spillede en fin
kamp i forsvaret, når vi nåede hjem på plads. Og så
har de to rigtig dygtige
spillere, der til sammen
scorede 20 af deres 30 mål
på til sammen blot 23 afslutninger, siger Lars
”Landmand” Nielsen.
I anden halvleg fik hjemmeholdet dog bragt spænding ind i kampen. Efter en
flot åbning på anden halvleg skrumpede Skives føring
til kun et mål ved 18-17.
- Men så måtte Emil
Skadhauge gå ud med en
skade, og det brød rytmen.
Skive trak fra igen, og til
sidst satsede vi, og det betød så, at nederlaget blev
lidt større, end det nok ellers ville være blevet, siger
Lars ”Landmand” Nielsen.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 8-14.
{{Mål: William Rettig 10, Mads
Svane Knudsen 5, Emil Skadhauge 4, Laurits Kristensen 2,
Mikkel Krog 1, Oliver Bach Jensen 1 og Anders Svarrer 1.

