William Rettig og Gustav Carstens i et af mange mislykkede angreb, da HF Mors/Nordmors tabte den afgørende kamp.

Nerverne svigtede

Mads Svane Knudsen forsøgte at sætte sine medspillere op, men
for meget mislykkedes - og temperamentet virkede til tider også
som en modstander for den unge playmaker.

NEDTUR: HF Mors/Nordmors tabte slaget om at komme til JM
HF MORS/NORD.
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Af David Højmark
og Ole Iversen (foto)
dh@mf.dk

NYKØBING: Der var trommer

og en fyldt tribune. Der var
alverden at kæmpe om. Og
der var gode håndboldspillere på banen.
Ja, der var faktisk alt, hvad
der kan skabe en håndboldfest, da U14-drengene fra
HF Mors/Nordmors i går
kæmpede om adgang til JMkampene. Alt - bortset fra
det vigtigste: et godt spillende hjemmehold.
Derfor endte det med
spænding imødesete U14brag som en fuser, da gæsterne kunne tage hjem med
en sejr på seks mål. Den var
lidt for stor, men den var
fuldt fortjent, for hjemmeholdet virkede alt for tyngede af nerver til at være den
trussel, de burde have været.
- Når det lige er faldet til
ro, og der er gået et par dage,
kan man nok godt glæde sig
over at være blevet mellem
de seks bedste hold i Jylland.
Men derfor kan man ikke lade være med at ærgre sig,
når man var så tæt på, lyder
det oven på kampen fra Lars
”Landmand” Nielsen, træner for HF Mors/Nordmors.

Emil Skadhauge trykkes ned i et forsøg på at komme til afslutning.

Jonas Bro fik en hård medfart i denne situation. En af mange hårde dueller i kampen.
Hans hold slap skånsomt
igennem den nervøse åbning, og da William Rettig
udlignede til 7-7, var kampen i en positiv udvikling for
hjemmeholdet, som så herefter desværre ramte den
første af to scoringskriser i
kampen.
For mange svigtede
Først 10 minutter senere
faldt næste HF Mors/Nordmors-mål, men heldigvis var
gæsterne ikke meget bedre,
så ved pausen var alle håb
stadig i live.

- Der var vi egentlig rimelig fortrøstningsfulde. Vi
havde mange ting, vi kunne
forbedre i angrebet, og vi
stod fint i forsvaret, siger
Lars ”Landmand” Nielsen.
Desværre blev det aldrig
hjemmeholdets kamp. Alt
for mange spillere virkede
tyngede af nerver - og når
heller ikke profilerne ramte
toppen, var det nærmest
dømt til at gå galt.
Playmaker Mads Svane
Knudsen forsøgte ihærdigt
at sætte spillet op, men meget gik i fisk, og når chancer-

ne alligevel opstod, blev de
for ofte brændt på en dygtig
målmand.
Samtidig var frustrationerne også til at få øje på. Og
i en kamp med mange udvisninger lykkedes det ikke for
HF Mors/Nordmors at udnytte de gange, holdet kom i
overtal - for eksempel takket
være to store afbrændere i
overtal ved 10-13.
Tre dyre pointtab
Alligevel genopstod spændingen ved 12-13 - men så
fulgte en ny scoringskrise,

som Gustav Carstens først
fik afsluttet med sin reducering til 13-16 syv minutter
før tid.
Kort tid efter var det hele
afgjort. HF Mors/Nordmors
faldt sammen til sidst, og Silkeborg-Voel kunne øge til en
stor sejr og endda slutte med
overskud til alternative afslutninger i de døende minutter.
- At man ikke giver sig 110
procent i sådan en kamp, er
skuffende, lyder det fra HF
Mors/Nordmors-træneren,
som dog også tænker tilbage
på tidligere kampe i foråret,
når han skal finde årsagen
til, at det lige nøjagtigt ikke
lykkedes at nå med til JM.
- Det er ikke så meget denne kamp, der gør det. Det er
de tre andre kampe, hvor vi
haft alle muligheder for at
tage det ene point, vi mangler, siger Lars ”Landmand”
Nielsen med tanke på kam-

pene ude mod Skive fH (2323), Silkeborg-Voel (19-19)
og HEI/Skæring (19-20).
Kampen i går viste ikke
U14-holdets sande niveau.
Til gengæld var den med
omkring 400 tilskuere formentlig med til at udvikle
spillerne til senere udfordringer.
- Forhåbentlig giver det
dem hår på brystet og lærer
dem, at det ikke går, at man
kun er der 80 procent i sådan en kamp, siger Lars
”Landmand” Nielsen.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 8-9
{{Mål: William Rettig 4, Mads
Svane Knudsen 4, Gustav Carstens 3, Emil Skadhauge 2, Jonas
Bro 1.

