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Første ligakamp på
hjemmebane blev en
grim en af slagsen.
I går tog U16-drengene fra HF Mors imod
Fredericia-Trelde, og
slutningen på den
kamp gav en grim ridse i lakken på det lokale hold.
- Det var jammerligt
på alle måder. Holdet
gav op til sidst, og det
var pinligt på alle mulige måder. Det var ikke liganiveau, konstaterer en hæs træner,
Martin
Holmgaard,
der under kampen
måtte råbe højt af sine
spillere.

»Det var dårligt
og pinligt på
alle måder«
MARTIN HOLMGAARD

De kom ellers fint i
gang og førte med både 4-1 og 9-7. Men et
stærkt udført offensivt
forsvar hos gæsterne
gav HF Mors flere og
flere problemer med
et væld af kontramål
imod som resultat.
- Fredericia har et
godt hold med gode
tekniske spillere, der
straffede alt, hvad vi
lavede. De scorede
nok 16 mål på kontra,
konstaterer HF Morstræneren.
Ved
pausen
var
hjemmeholdet bagud
med to, så på det tidspunkt var alt stadig
muligt. Men så blev et
undertal tabt med 0-4,
og i det hele taget havde HF Mors en kamp
med udfordringer på
udvisningerne.
Dem fik hjemme-

holdet nemlig seks af
mod ingen til modstanderne.
- Og flere af dem var
på tvivlsomme kendelser. Hvis dommerne havde lagt den
samme linje i den
modsatte ende, kunne
de også have dømt trefire udvisninger der,
siger Martin Holmgaard, som midt i anden halvleg mistede
sin efterårstopscorer,
Kasper Lindgren, der
fik sin tredje udvisning.
- Og de to første var
tvivlsomme,
siger
Martin Holmgaard.

Forklare
nederlaget
med dommerkendelser vil han dog ikke.
Tværtimod skal der
ses indad for at finde
årsagen til, at HF Mors
faldt sammen i det
sidste kvarter.
Bortset fra Frederik
Tilsted, der scorede
syv af sit holds 12 mål
i anden halvleg, var
der ikke meget at true
med, og da gæsterne
kom foran med femseks mål, holdt HF
Mors op med at tro på
det.
- Så kollapsede vil
fuldstændig,
siger
Martin Holmgaard.
Så efter et hæderligt
nederlag i første ligakamp mod Aalborg er
følelsen efter nederlaget i går noget mere
tung. At tabe med 10
hjemme mod Fredericia-Trelde er ikke acceptabelt.
- Det kan vi ikke leve
med. Det var dårligt og
pinligt på alle måder,
og det var ikke noget,
vi havde regnet med.
Vi var klar til kampen
og havde trænet godt,
siger Martin Holmgaard.
Frederik Tilsted 12,
Kasper Lindgren 7,
Andreas Alling-Dam 2,
Jeppe Skadhauge 2,
Mark Petersen 1, Tobias
Balsby 1, Jeppe Østergaard 1, Oliver Alsøer
1, Magnus Bro 1.

