Første pointtab til HF Mors 2
U18-drengene nøjedes med uafgjort
mod bundholdet
AF DAVID HØJMARK
dh@mf.dk

Håndbold - U18 Drenge
1. division: Team TvisHolstebro - HF Mors 2
26-26 (11-11)

Sæsonens første skuffelse.
Det var udfaldet for 1.
divisionsdrengene fra
HF Mors 2, der i aftes
smed det første point
i foråret med uafgjort
hos indtil i går pointløse Team Tvis-Holstebro.
- Det var en kamp, vi
aldrig rigtig kom i gang
med. Hverken defensivt eller offensivt, og i
første halvleg haltede vi
bagefter i de første 25
minutter, siger Torben
Skov Simonsen, træner
for HF Mors.
Efter at have haltet
efter i kampens første
tredjedel fik gæsterne
dog bedre greb om organisationen mod første halvlegs slutning.
En forbedret defensiv
lige op til pausen skabte kontraløb nok til en
udligning, og så var der
lagt op til, at HF Mors
skulle afgøre kampen i
anden halvleg.
- Vi fik en god start og
kom også foran, men
kampen igennem havde vi problemer med,
at vi brændte for meget. Det var også de helt

åbne chancer, og det
gjorde, at Tvis-Holstebro kunne hænge på,
siger HF Mors-træneren.
Hjemmeholdet
gik
endda i front mod slutningen, og få minutter før tid var HF Mors
bagud med to. Derfor
var det uafgjorte resultat, skabt på en udligning af Mads Hamann
ti sekunder før tid, en
lettelse.
- Vi fik trods alt et point med hjem, og som
kampen forløb, skal vi
være glade for det, siger
Torben Skov Simonsen,
som dog først og fremmest kalder præstationen for en skuffelse.
- Vi var ikke i nærheden af det niveau, vi
havde, da vi slog Århus
i weekenden, siger han.
Alt i alt melder han
dog om en vellykket åbning på efteråret for et
hold, der har overrasket
positivt og udviklet sig i
rigtig retning.
Nu venter tre ugers
kamppause inden mødet med Team Vesthimmerland på hjemmebane.
Mål: Kristoffer Kristensen 7, Mads Hamann
4, Magnus Godsk 3,
Kaare Ravn Larsen 3,
Asger Stisen 3, Joachim
Østergaard 3, Martin
Frandsen 2, Frank
Gisselbæk 1.

Frank Gisselbæk (th.), her i en tidligere kamp mod VIF og
Thomas Wraae, nøjedes med et point med U18-drengene
fra HF Mors 2 i går. Arkivfoto: Ole Geerthsen.

