Drenge bliver til mænd
UBESEJRET: U14-drengene fra HF Mors/Nordmors fortsætter opturen
SILK.-VOEL
HF MORS/NORDM.
HÅNDBOLD - U14 DR. 1.DIV.

Emil Skadhauge, her i aktion
under Thy Cup, har sammen
med de øvrige U14-drenge fra
HF Mors/Nordmors gang i et
stort forår i 1. division A. I går
blev han dog ramt af en knæskade, og træner Lars ”Landmand” Nielsen krydser fingre
for, at der kun er tale om et
slag, da holdet skal i kamp igen
allerede på fredag i Nøvling.	
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Af David Højmark
dh@mf.dk

VOEL: U14-drengene fra HF

Mors/Nordmors fortsætter
med at imponere.
I går var holdet på en stor
opgave ude mod topholdet
Silkeborg-Voel. De var inden
kampen lige så ubesejrede
som HF Mors/Nordmors, og
det kan begge hold også kalde sig efter fjerde spillerunde i 1. division A.
- Det er drenge, der er ved
at blive til mænd. Der blev
virkelig gået til stålet, lyder
det fra en imponeret Lars
”Landmand” Nielsen, træner for U14-drengene.
Han melder om en kamp,
som HF Mors/Nordmors
førte næsten fra start til slut.
- Så det er lidt ærgerligt, at
vi ikke fik begge point. Men
hvis man inden kampen havde sagt, at vi kunne få et point, havde jeg taget imod
det, siger han og roser sit
hold for en fremragende
indsats.
I første halvleg var det især
det offensive forsvar, der
gjorde livet surt for Silkeborg-Voel.
- De kunne slet ikke finde
løsningerne, selv om de var
fysisk stærkere. Vi var hurtigere og klogere end dem, siger Lars ”Landmand” Niel-

sen og roser målmand Svend
Rughave for endnu en stor
kamp.
Efter pausen fik begge
hold mere gang i scoringerne, og sejren var på vej mod
Mors, da Emil Skadhauge
ved føringen 12-8 desværre
måtte udgå med en knæskade.
Det bragte hjemmeholdet
tilbage i kampen, men ikke

mere, end at HF Mors/Nordmors med fem minutter tilbage førte med tre, hvorefter
tre hurtige mål af hjemmeholdet gav en nervepirrende
afgørelse.
Ved 19-19 forsømte begge
hold at score i de sidste to
minutter, og så endte topopgøret i en pointdeling.
- Det var en fed kamp. Jeg
kan næsten ikke nævne no-

gen, der gjorde det godt, for
så skulle jeg nævne alle, siger Lars ”Landmand” Nielsen, som alligevel fremhæver Morten Dalgaard for
stærkt spil i begge ender af
banen.
Med det uafgjorte resultat
spiller HF Mors/Nordmors
for alvor med om at kvalificere sig til forårets JM-kampe. Næste opgave er på fredag ude mod Nøvling IF.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 6-8
{{Mål: William Rettig 3, Mads
Svane Knudsen 3, Jonas Bro 3,
Emil Skadhauge 3, Morten Dalgaard 3, Mikkel Krog 2, Gustav
Carstens 1, Anders Nørhave 1.

