Andethold fik point mod førsteholdets overmænd
HF Mors spillede uafgjort i vanskelig udekamp
AF DAVID HØJMARK
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Håndbold - U16 Drenge 1.
division: Viborg HK - HF
Mors 2 24-24 (12-12)

Efter to nederlag på hjemmebane var der point, da
U16-drengene fra HF
Mors 2 i aftes spillede i
Viborg.
Det fysisk meget stærke hjemmehold, der i
december slog HF Mors’

førstehold, var ellers en
frygtet modstander, men
selv om gæsterne kom
nervøst fra start og bagud
med tre mål, lykkedes det
hurtigt at samle sig.
- Vi kom igen og begyndte at løbe med dem og gøre det, vi havde snakket
om, siger assistenttræner
Anders Hvass, der tog sig
af holdet i fravær af cheftræner Henrik Tilsted.
Og han giver spillerne et
stort skulderklap for en
udpræget holdpræstation.
Tidligere har kollektivet
ellers fejlet, men i aftes
blev der leveret som hold
- og også individuelt af

blandt andre U14-spilleren Christian Lindgren.
- Han greb rollen fuldstændig, som han skulle
og lavede en masse flotte
assist og gode forsvarsaktioner, fortæller Anders
Hvass, der i det hele taget
roser sit tidligere U14hold for en meget stærk
defensiv.
- Det er nok det bedste,
jeg har set fra dem. Og så
stod Nicklas Nielsen også
en af sine bedste kampe i
målet, siger han.

Alt i alt kom der en god
kamp ud af det - også takket være kyndig ledelse af
tidligere
ligadommer

Frank Bjerregaard.
Efter at have hentet den
tidlige Viborg-føring faldt
de små føringer til HF
Mors - og i starten af anden halvleg var der tendens til at slå hul.
I samme periode gik
Simon Vestergaard desværre ud med en skade,
og Viborg kom tilbage på
lige. Værterne fik endda føringen til sidst, da
Magnus Bro misbrugte et
par store kontrachancer,
men det ene point kom
i hus på et straffekast af
Jeppe Kudsk 15 sekunder
før tid og en sidste redning af Nicklas Nielsen
på et skud fra hjemme-

holdets bedste mand.
Dermed kunne HF Mors
gå fra banen med et fortjent udbytte af en disciplineret præstation.
- Kollektivet bestod
fuldstændig. Jeg er dybt
stolt over drengene, siger
Anders Hvass.
Mål: Jeppe Kudsk 5, Jeppe
Borregaard 4, Magnus Bro
3, Jacob Spanggaard 3,
Gustav Tange 3, Christian
Lindgren 3, Mathias Purup
2, Kristian Møller 1.

