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Ligadrømmen blev lidt
mere blå, da HF Mors i
går hentede uafgjort hos
Skanderborg.
De to U16-hold, der
må formodes at skulle
kæmpe om den anden
ligaplads efter puljefavoritterne fra Aalborg
Håndbold, gav hinanden
et dramatisk og tæt opgør
i Morten Børup Hallen,
hvor starten var præget
af udvisninger.
- Vi kom ud som lyn og
torden og var klart bedst

i det første kvarter. Men
vi fik fem udvisninger
i de første 16 minutter.
Vi røg ud for meget små
ting, der ikke burde være
der. Det var vi selvfølgelig utilfredse med, men
dommerne holdt så til
gengæld også linjen over
for Skanderborg, lyder
det fra HF Mors-træner
Martin Holmgaard.
Bortset fra en enkel tremålsføring til HF Mors
fulgtes de to hold ad
kampen igennem. Med
skiftende føringer på
et og to mål - men med
Skanderborg på bolden
og foran med to med
halvandet minut igen.
- Så vi tager hjem med
et vundet point. De havde flere muligheder for at
lukke kampen, siger Martin Holmgaard.
Han roser Andreas Dam

og Frederik Tilsted for at
holde et højt niveau. Til
gengæld kneb det mere for de forrige kampes målbomber, Kasper
Lindgren, som Skanderborg havde forberedt sig
godt på med det resultat,
at han blev holdt nede på
et mål i første halvleg.

Det var dog ham, der med
to scoringer i slutfasen den sidste fem sekunder
før tid - sikrede den sidste udligning, inden Tobias Balsby trak sin tredje
udvisning på hjemmeholdets forgæves forsøg
på at nå en afslutning
mere.
- Vi viser høj moral i
slutfasen og bliver ved
med at tro på det, siger
Martin Holmgaard.
Hans hold har nu fået et
godt afsæt på efteråret og

ligger lunt placeret i kampen om en af de to ligapladser. Og det uafgjorte
resultat i Skanderborg er
bestemt til at leve med.
- Vi ville selvfølgelig gerne vinde, men det ville
også være okay at tabe
med et lille antal mål, siger HF Mors-træneren,
som forventer to point
i hjemmekampen på
fredag mod Viborg HK,
inden efterårets største udfordring venter på
udebane mod Aalborg
Håndbold.
Mål: Andreas Dam 8, Frederik Tilsted 5, Kasper Lindgren 5, Jeppe Skadhauge 3,
Mark Akkaphon Petersen
3, Kasper Have 1, Tobias
Balsby 1, Magnus Bro 1.

