U14-drenge klar
til 1. division
HJALLERUP IF
HF MORS/NORD.
HÅNDBOLD - U14 DR. 1. DIV.

25-27

Af David Højmark
dh@mf.dk

HJALLERUP: Fantastisk fight,
forrygende sejr.
Det var udfaldet for U14drengene i HF Mors/Nordmors, der i går tog til Hjallerup og vandt slaget om
den sidste plads bedste
U14-række.
- Det var helt vildt. Og
hvis jeg skal være helt ærlig, troede jeg ikke på det
før fem minutter før tid, lyder det fra en begejstret
Lars ”Landmand” Nielsen,
træner for U14-drengene.
De fik en skæv start på
kampen med store forsvarsmæssige problemer.
Det bragte hjemmeholdet i
teten, og efter 16-13 ved
pausen trak Hjallerup også
fra til det, der lignede en
afgørelse ved 19-13.
Men så kom Peter
Weiskvist på mål, og sammen med en anden debutant, Magnus Hyldig, var
han med til at ændre kampens forløb.
HF Mors/Nordmors fik
lidt efter lidt halet ind,
men ved 21-20 scorede
værterne igen to mål og fik

dermed en ny føring på tre.
Til gengæld måtte de
herefter se morsingboerne
forvandle sig til vilde fightere og afgøre kampen.
- Der blev kæmpet, så
blodet nærmest sprøjtede.
Folk kastede sig rundt efter
alt, og så fik vi scoret på det
hele til sidst, siger Lars
”Landmand” Nielsen, som
også roser målmand Svend
Rughave for at vende tilbage til målet med nogle vigtige redninger i de sidste
minutter.
- Nu er vi med i bedste
række, og vores andethold
rykkede op i 2. division, så
det kunne faktisk ikke være vildere, siger HF Mors/
Nordmors-træneren.
Efter nytår venter en
række svære kampe for et
hold, der bliver matchet
hårdt.
- Så det er med blandede
følelser, men det med at
måle sig selv med de bedste hver eneste weekend er
bare fedt, siger Lars ”Landmand” Nielsen.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 16-13
{{Mål: Jonas Bro 7, Emil
Skadhauge 5, William Rettig 5,
Laurits Kristensen 4, Anders
Svarrer 4, Gustav Carstens 1,
Mads Svane Knudsen 1.

