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VEJLE: HF Mors’ drenge i
U16 ligaen har store ambitioner om en topplacering.
Men lørdag blev det til
det andet nederlag i tre
kampe, da morsingboerne
på udebane tabte med 2718 til Vejle Idrætsefterskole. Dermed er der pres på
træner Martin Holmgaards
tropper inden de kommende kampe.
- Vi må op på hesten igen
og kigge frem mod kampen hjemme mod Silkeborg, hvor vi efter to nederlag i 1. divisionspuljen
inden jul har revanche til
gode. Hvis vi skal holde vores målsætning om en topplacering, så skal hjemmekampene vindes, siger
Martin Holmgaard.
På forhånd var han klar
over, at udekampen mod et
stærkt Vejle-hold ville blive
en svær opgave. HF Mors
åbnede dog kampen bedst.
Gæsterne kom til åbne
chancer i alle angreb overfor Vejles offensive 3-3 forsvar. HF Mors kom foran
med 8-6, men så tog Vejle
timeout. Værterne fik ju-

steret forsvaret, og så fik
HF Mors problemer.
- Angrebsmæssigt fik vi
sværere og sværere ved at
finde løsningerne til målene, og defensivt blev vi decideret skudt midt over i
vores midterblok. Vejle
spillede en god forsvarskamp og her havde vi fair
nok problemer, men jeg er
skuffet over vores præstation i forsvaret, hvor de relativt let kom til skud tæt på
vores forsvar, uden der så
meget som blev tænkt over
at sætte en tackling ind.
Det er bare ikke godt nok
på dette niveau, hvor man i
alle situationer skal være
klar til at tage imod tæsk
og dele ud af samme skuffe, siger Martin Holmgaard.
I HF Mors-målet gjorde
Nicklas Nielsen en god figur i første halvleg, hvor
han med 12 redninger på
27 skud holdt håbet om
point i live, men sammen
med forsvaret faldt hans
niveau i anden halvleg.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 15-10.
{{Mål: Frederik Tilsted 6, Simon Skadhauge 6, Kristian
Møller 2, Mads Hoxer Hangaard 1, Christian Lindgren 1,
Sebastian Højland 1 og Sebastian Hinnerup 1.

