William Rettig blev med syv
mål topscorer for HF Mors/
Nordmors, da Nøvling i aftes
blev besejret i Sejerslev.
Dermed er der lagt op til et
vaskeægte topbrag mod
Skive på søndag.
Arkivfoto

Morsingboer strøg til tops
DUKS: Med en sejr over Nøvlings bundhold er HF Mors/Nordmors nummer et i U14 drengens 1. division. Topbrag
mod Skive venter på søndag
HFM/NORDMORS
NØVLING IF
HÅNDBOLD - U14 DR. 1. DIV

23-21

Af Lars Bang Bertelsen
lbb@mf.dk

SEJERSLEV: Håndbolddrenge-

ne fra HF Mors/Nordmors
skød sig i aftes helt til tops i
1. division, da morsingboerne hjemme i Nordmors Hallen besejrede bundholdet
fra Nøvling med 23-21.

Dermed fik de blå en god
optakt til det vaskeægte topbrag mod Skive på søndag.
Netop Skive slås sammen
med Silkeborg og HF Mors/
Nordmors om de to billetter
til slutspillet om det jyske
mesterskab.
- Hvis vi kan slå Skive på
søndag, så ser det rigtig godt
ud. Så skal vi dumme os meget for ikke at komme med
til JM. Men jeg betragter os
nu ikke som et af de aller-

bedste hold i Jylland. Vi er
hold, der kan spille noget
flot håndbold, men vi er
først og fremmest et hold i
rivende udvikling, siger træner Lars ”Landmand” Nielsen, der er sikker på, at hans
spillere er top-tændte til
kampen mod Skive.
- Deres træner har været
ude i Skive Folkeblad og sige, at Skive og Silkeborg nok
skal tage første- og andenpladsen. Vi er selvfølgelig

tændt på at modbevise det.
Der er ingen tvivl om, at Skive tager kampen meget seriøst. De havde hele trænerteamtet på plads til at se os
mod Nøvling, siger Lars
”Landmand” Nielsen.
Fremragende første halvleg
Skive-delegationen kunne
se morsingboerne levere en
fremragende første halvleg.
Hjemmeholdet førte med
14-8 ved pausen, men i an-

den halvleg kom Nøvling op
på 21-20, inden værterne
øgede til 23-20 og trods alt
sejrede nogenlunde sikkert.
- Det var næsten perfekt i
første halvleg, hvor vi fik
tacklet godt af og holdt deres stærke højre back nede.
Samtidig stod Svend Rughave med 50 procent i målet,
og vi fik løbet kontra og spillede god angrebshåndbold.
Det var lidt unødvendigt, at
det skulle blive så tæt i an-

den halvleg. Vi har lidt svært
ved at lukke kampene, men
det har ikke kostet et nederlag endnu, konstaterer Lars
”Landmand” Nielsen.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 14-8.
{{Mål: William Rettig 7, Emil
Skadhauge 4, Mads Svane Knudsen 4, Morten Dalgaard 2, Anders Svarrer 2, Anders Nørhave
2, Jonas Bro 1 og Gustav Carstens
1.

