HF Mors stadig ubesejret

Efter nedtur midt i
kampen mod Viborg
blev tingene sat på
plads
AF JENS PETER SVARRER
jps@mf.dk

Håndbold - U16 Drenge
1. division: HF Mors

- Viborg HK 28-17
(13-11)

HF Mors satte yderligere to point ind på kontoen fredag aften med
en sikker 28-17-sejr
over Viborg HK.
Dermed er mandskabet fortsat ubesejret i
U16-drengenes 1. division efter en godkendt
indsats, hvor der dog
undervejs også var lidt
slinger i valsen.
Således lagde holdet
ifølge træner Martin
Holmgaard Pedersen
godt ud med fin kvalitet i både forsvars- og
angrebsspil, og efter
20 minutter viste måltavlen 11-5 til de blå.
Dermed tydede alt på
lidt af en walkover,
men
viborgenserne
var på ingen måde
sendt ud af kampen mest af alt på grund af
hjemmeholdets svage
indsats.
- Efter den fornuftige start fulgte 15-20
minutter, der kun var
til at kaste lagt væk
og glemme. Føringen på seks mål blev
nosset væk med et
hav af tekniske fejl
og forsvarspil, der ikke krævede meget fra
Viborgs små spillere
at løse. Specielt deres gode højre back,
Mads Kornelius Dam,
gjorde det godt for Viborg med gode skud
og gennembrud på
vores alt for lidt tacklende forsvar, lyder
det fra Martin Holmgaard Pedersen.
Således vandt gæsterne de sidste 10 minutter af halvlegen med
6-2, så HF Mors-føringen ved pausen blot
lød på 13-11.
- Der blev bestemt
ikke anvendt børnevenlige gloser fra
cheftrænerens side
i omklædningsrummet. Alt skulle ændres

til anden halvleg, og vi
skulle finde tilbage til
det spil som vi fungerede med i kampens
første 20 minutter,
siger Martin Holmgaard Pedersen.
Hjemmeholdet skulle dog lige bruge de
første fem minutter
af anden halvleg til at
banke rusten af. Men
fra 14-13 gik holdet
på et kvarter til 24-15,
inden sejren på 2817 stille og roligt blev
kørt hjem.
- Udover ros til drengene, for at hive sig
op efter 15 dårlige
minutter midt i kampen, vil jeg gerne rose
de to målmænd Frederik Larsen og Mathias Lynggaard for
at lukke totalt ned i
anden halvleg og kun
lukke seks mål ind tilsammen, siger Martin
Holmgaard Pedersen.
Andreas Alling-Dam og
Kasper Lindgren, der
igen kom på tocifret
målscore, markerede
sig ifølge træneren
som de to bedste HF
Mors-spillere i marken, men også Jeppe
Skadhauge fik godt
gang i skudarmen
med gode mål fra højre back.
- Vi ser nu frem til
onsdagens kamp ude
mod Aalborg Håndbold, som af mange
regnes som favoritter
til DM-titlen. De har
samlet rigtig mange
klassespillere og viste
deres kvalitet først på
sæsonen med sejren
over HEI/VRI i finalen
til HEI-Cup. På trods
af at favoritværdigheden ligger hos Aalborg, har vi dog ikke
tænkt os at tage derop uden at kæmpe for
pointene, siger Martin Holmgaard Pedersen.
Mål: Kasper Lindgren
11, Andreas Alling-Dam
5, Jeppe Skadhauge 4,
Frederik Tilsted 3, Mark
Petersen 2, Frederik
Rettig 1, Kasper Have
Markussen 1, Magnus
Bro 1.

