U14-drenge kunne ikke
drille Skives favoritter
SKIVE FH
HF MORS/NORD.
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Af Emil Carstens
Studentermedhjælper

SKIVE: HF Mors/Nordmors

prøvede og prøvede, men
kunne i sidste ende ikke slå
et stærk Skive-hold.
Kampen startede ellers
fint for gæsterne, som i det
første kvarter var godt med
og både var foran og vandt
en undertalsperiode med
2-0. Morsingboerne stod også fint i forsvaret, men måtte
alligevel gå til pause nede
med tre mål.
Anden halvleg mindede
meget om første. HF Mors/
Nordmors var fint med i perioder, men til sidst måtte de
give slip, så Skive kunne vinde med hele ni mål.
Fin start
- Vi startede fint med godt
forsvar det første kvarter. Vi
lykkedes med at få lukket
deres dygtige højreback
ned, så resten af holdet blev
nødt til at tage nogle skud,
som Svend Rughave tog inde
i målet. De havde to-tre gode
bagspillere, og når det lykkedes os at få presset det sammen over midten, gik det
rigtig fint. I angrebet havde
vi en periode, hvor vi får spillet William Rettig op til
skud, men vi blev måske ved

Gustav Carstens og HF Mors/Nordmors var oppe mod overmagten.
med de ting, der lykkedes
godt for os, så meget at det
ikke lykkedes mere, og det
udnyttede Skive med nogle
hurtige kontraer, fortæller
Lars ”Landmand” Nielsen,
som træner HF Mors/Nordmors. Holdet har i denne sæson haft det rigtig svært og
befinder sig i øjeblikket på

en sidsteplads i tabellen.
- Vi skal blive klogere. Vi
holder lidt for meget fat i
ting, der lykkes. Vi vil også
lidt for meget nogle gange,
hvor vi afslutter for hurtigt,
hvor vi i andre tilfælde faktisk kommer til en fornuftig
chance hvis vi lige holder lidt
mere gang i bolden, siger

Arkivfoto: Claus Søndberg
Lars ”Landmand” Nielsen.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 12-9
{{Mål: William Rettig 4, Emil
Skadhauge 3, Mikkel Krogh 3,
Gustav Carstens 2, Anders Svarrer
2, Lauritz Kristensen 1, Mads Svane 1, Oliver Bak 1.

