Første ligasejr til U16-drengene fra HF Mors
HF Mors vandt uhyre
tæt opgør i Kolding
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Håndbold - U16 Dr Liga:
Kolding IF - HF Mors
16-17 (9-9)

Så er HF Mors også på pointtavlen i U16-ligaen.
I går blev det til en hårdt
tilkæmpet sejr på udebane, da morsingboerne
med en stærk defensiv
i hele kampen og kolde
nerver i slutfasen stod
distancen og vandt med
17-16 i Kolding.
- Det var fedt at komme

på tavlen. Og efter to dårlige kampe mod Aalborg
og Fredericia-Trelde var
det fedt at tage til Kolding
og vinde, opsummerer
træner Martin Holmgaard, som blandt andre
fremhæver keeperne Mathias Lynggaard og Frederik Larsen for hver sin
gode halvleg.
- Vore forsvar var rigtig
skarpt. Vi holdt dem nede
på 16 og dækkede fint op
i en skæv 5:1, som vi fungerede rigtig godt med,
siger han og melder om
fin kontrol med en stor
venstreback hos hjemmeholdet.
Derfor blev det en lige kamp, men kort efter

pausen så hjemmeholdet ud til at trække fra
med en føring på 13-10.
Derfor gik HF Mors over
til at spille med to stregspillere, og det ændrede
kampen og skabte blandt
andet plads til den nye
højrefløj, Mads Cornelius
Dam.

Generelt blev der dog
brændt for meget i angrebet. Også Koldings målmand havde en god dag
og tvang HF Mors-spillerne til at overplacere
skuddene - med Frederik
Tilsted som en klar undtagelse på straffekast,
hvor han med fire mål på
fire forsøg fortsatte sin

uhyre skarpe linje i dén
disciplin.
Det var også fra syv meter, at han bragte sit hold
på 17-16, og i kampens
sidste minut stod HF
Mors så stærkt i forsvar,
at hjemmeholdet kun
kom til et nytteløst frikast
efter tid.
Mål: Frederik Tilsted 7,
Andreas Alling-Dam 3,
Mads Cornelius Dam 2,
Jeppe Skadhauge 1, Mark
Petersen 1, Tobias Balsby
1, Frederik Rettig 1, Kasper
Markussen 1.

