Fin debut til ung
HF Mors-keeper
Af David Højmark
dh@mf.dk

NYKØBING: Det er en mål-

mand fyldt med selvtillid,
der er vendt hjem til U16drengene i HF Mors efter
tre opgaver for U18-landsholdet.
Det vurderer Martin
Holmgaard, daglig træner
for Nicklas Graugaard, efter at have talt med U18landsholdets assistenttræner, Stefan Madsen.
- Generelt har de (landstrænerteamet, red.) været
meget imponerede over, at
han er så god på dette tidlige stadie, siger Martin
Holmgaard med henvisning til, at Nicklas Graugaard fortsat kun er U16spiller.
Alligevel blev det i weekenden altså til kampe mod
Kroatien, Slovenien og
Frankrig - i tre forskellige
haller på Sjælland.
Først tabte Danmark
med 23-28 til Kroatien. Så
blev det til et nederlag på
24-28 mod Kroatien, inden

Frankrig i sidste kamp blev
sendt hjem med en snitter
på 38-28.
Ifølge Martin Holmgaard
delte Nicklas Graugaard
spilletiden nogenlunde lige med GOG-talentet Victor Bang - og begge imponerede trænerteamet.
Stor udvikling
For et år siden blev Nicklas
Graugaard ikke udtaget til
kredsholdet, men siden er
udviklingen gået stærk.
- Han har rykket sig meget fysisk, og de var meget
imponerede over hans træningsmoral, siger Martin
Holmgaard, som tilføjer, at
U18-assistenttræneren
melder om en målmandspræstation, som Nicklas
Graugaard kan bygge videre på.
- Han mente, at han kommer hjem med masser af
selvtillid - og med panden
højt løftet, for han gjorde
det godt, siger Martin
Holmgaard.

Tæsk til U14-piger
TEAM FAVRSKOV
HF MORS/NORDM.
HÅNDBOLD - U14-PIGER 1.
DIV B

22-10

Af David Højmark
dh@mf.dk

SØFTEN: Måske hviler de på

laurbærrene. Eller måske
er kommet op på et niveau,
der giver tæsk.
Det vil vise sig i foråret
for U14-pigerne fra HF
Mors/Nordmors, der fik en
helt forfærdelig åbning på
2016.
Første kamp som 1. divisionshold gav en øretæve
på 12 - efter en første halvleg, der endte med hele 112 til hjemmeholdet fra
Team Favrskov.
- Vi var totalt tandløse,
og der var ingen gejst overhovedet. Vi manglede omkring 50 procent i gejst og
jeg ved ikke hvor meget i
skudstyrke. Vi skød slet ikke igennem, og når vi skød
på mål, skød vi lige på deres målmand. Vi gjorde det
nemt for hende og fik hende til at ligne Niklas Landin, lyder det fra en skuffet
træner, Jørgen Larsen.

Han kunne se Laura Josefsen være den fightermæssige undtagelse og
score sit holds første mål
efter et kvarter. Men selv
om der oven på den pinlige
indsats i første halvleg kom
mere facon over spillet efter pausen, blev også den
tabt - med et 12-målsnederlag som bedrøveligt facit på 1. divisionspremieren.
Og var det så et varsel
om et forår med store
tæsk?
- Det vil jeg så sandelig
ikke håbe. Vi mødte et af
de hold, der også spillede i
1. division i efteråret, men
jeg synes på ingen måde, at
de var skræmmende. Vi
skal kigge på os selv, og så
skal vi hjem og træne, siger
Jørgen Larsen, der blandt
andet bebuder fysisk træning for at komme i bedre
form.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 11-2
{{Mål: Sofie Knudsen 3, Sofie
Majgaard 3, Julie Nyby 1, Thilde
Frandsen 1, Laura Josefsen 1,
Sarah Jeppesen 1.

