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Det hårde arbejde, vi har leveret siden maj, bærer
»
»
for alvor frugt nu. Drengene kender hinanden bedre,
og vi har fået en helt anden ro ind i vores spil.
LARS ”LANDMAND” NIELSEN, træner for HF Mors’ U14-drenge

Mads Svane Knudsen blev med fem mål topscorer for HF Mors
i sejren over Hammel.

Det kører
bare for
HF Mors
SUCCES: Ny sejr til HF Mors’
U14-drenge, der er med helt fremme
i den bedste række
HF MORS
HAMMEL
HÅNDBOLD - U14 DR. 1. DIV A

26-24

Af Lars Bang Bertelsen
og Bo Lehm (foto)
lbb@mf.dk

SEJERSLEV: Det var kun på det

absolut yderste mandat, at
HF Mors’ U14-drenge sikrede sig kvalifikation til den

bedste række, 1. division A,
her efter julepausen.
Men de unge morsingboer
er i den grad i gang med at
bevise, at de hører hjemme i
det fine selskab. Lørdag blev
det for tredje gang af tre mulige til point, da de blå hjemme i Nordmorshallen vandt
med 26-24 over Hammel.
Med sejren er HF Mors oppe på fem point for tre kam-

pe, og dermed holder HF
Mors sig til i den absolutte
top.
- Vi har fået en rigtig god
start. Havde nogen sagt til

mig, at vi ville få fem point i
denne halvsæson, så havde
jeg tænkt, at det ville være
super. Men det hårde arbejde, vi har leveret siden maj,
bærer for alvor frugt nu.
Drengene kender hinanden
bedre, og vi har fået en helt
anden ro ind i vores spil, der
gør, at vi kommer til gode
chancer i rigtig mange af vores angreb. Forsvarsmæssigt
er vi også steppet op og har
fundet en forsvarsformation, hvor vi dækker mere offensivt, der fungerer for os.
Forsvaret har samtidig givet
bedre vilkår for målmand
Svend Rughave, som også

William Rettig scorede
fire gange for HF Mors.

bliver bedre, når forsvaret
står bedre, siger HF Morstræner Lars ”Landmand” Nielsen.
Stærk Rughave
I kampen mod Hammel stod
netop Svend Rughave en superkamp med en redningsprocent på 40 og blandt andet tre redninger på straffekast.
Hammel dukkede op med
et offensivt 3–3 forsvar. På
forhånd var HF Mors noget
nervøse for den udfordring,
men hjemmeholdet fik stille
og roligt fundet de rigtige
løsninger. Og efter 20 minutters spil måtte Hammel
stille sig ned i 6-0, da HF
Mors var foran med 11-6.
Ved pausen var stillingen 138 til HF Mors.
I anden halvleg spillede
HF Mors fornuftigt og fik
spredt spillet godt ud over
kanterne, hvilket betød at

Anders Nørhave fik masser
af bolde at arbejde med. Han
spillede sin bedste kamp i
sæsonen. Helt frem til fem
minutter før tid lå føringen
på mellem fire og seks mål.
I de sidste fem minutter af
kampen gik Hammel op i et
helbanepres. Det skabte en
del panik hos HF Mors.
Hammel kom så tæt på som
25-24, inden HF Mors fik
lukket og slukket med målet
til 26-24.
På søndag venter en vanskelig opgave for HF Mors,
når det gælder rækkens favoritter fra Silkeborg-Voel.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 13-8.
{{Mål: Mads Svane Knudsen 5,
Anders Nørhave 4, Gustav Carstens 4, William Rettig 4, Jonas
Bro 4, Emil Skadhauge 2, Morten
Dalgaard 1, Anders Svarrer 1 og
Mikkel Krog 1.

Afbrændere på stribe kostede i Skjern
SKJERN
HF MORS 1
HÅNDBOLD - U18 1. DIV

27-26

Af Emil Carstens
studentermedhjælper

SKJERN: HF Mors havde svært
ved at omsætte chancer til
mål i Skjern.
Det startede skidt for gæ-

sterne fra Mors, som allerede efter 10 minutter kom
bagud med 7-2. Den dårlige
start blev dog rettet til, og
ved pausen kunne holdet se
sig selv bagud med 14-11.
Anden halvleg bølgede lidt
frem og tilbage, hvor HF
Mors fik hentet Skjern flere
gange, dog uden at komme
foran. Kampen endte med et

snævert etmåls nederlag til
morsingboerne.
29 brændte skud
- Der er langt hjem fra Skjern
efter sådan en kamp. Vi startede ud i et 5-1 forsvar, men
gik tilbage efter 10 minutter
på grund af mangel på skytter fra Skjerns side. I den anden ende kom vi egentlig til

gode chancer, men efter
kampen kunne vi se, at vi
havde brændt 29 skud på
mål. Og jeg vil gætte på, at
mindst halvdelen af dem var
frie afslutninger. I pausen
snakkede vi om, at vi skulle
skyde deres store målmand i
bunden af målet. Desværre
begyndte vi først på det med
et kvarter igen, fortæller HF

Mors-træner,
Flemming
Hangaard.
Slutningen af kampen var
meget tæt.
- Men vi var lidt ukoncentrerede i nogle situationer.
Skjern kørte nogle lange angreb, og det gjorde de også i
det sidste minut, hvor vi var i
forsvar, og kun var bagud
med en. Vi fik først bolden i

de sidste fem sekunder, så vi
kunne ikke nå det helt store,
siger Flemming Hangaard.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 14-11.
{{Mål: Martin Frandsen 8, Christoffer Vestergaard 6, Andreas
Dam 5, Kaare Larsen 4, Joakim
Ben Khelfa 1, Kasper Lindgren 1
og Jakob Poulsen 1.

