Sebastian Højland og HF Mors tabte igen og kan nu kun i teorien nå med i DM-kampene efter ligapuljen.
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SKANDERBORG: HF Mors var

med i store dele af kampen,
men U16-drengene kunne
ikke vinde ligakampen i
Skanderborg.
De to hold mødtes lørdag i
en flot håndboldkamp, som
var lige i første halvleg, der
sluttede med, at Skanderborg bragte sig foran på et
frikast efter tid.
Ti minutter efter pausen

var HF Mors bagud med fire.
De fik hentet en smule, men
ikke nok, og i de sidste ti minutter lukkede Skanderborg
kampen til egen fordel.
- Årsagen til, at vi taber, er,
at vi igen brændte for mange
skud. Vi var helt oppe og
brænde 24 skud. Nicklas Nielsen havde heller ikke sin
bedste dag i målet, og det er
svært, når man kun har en
målmand med, lyder det fra
træner Martin Holmgaard,
der roser 11-målsskytten
Frederik Tilsted som en af få
med toppræstation.
Der har været langt mellem snapsene for HF Mors i

forårssæsonen, og efter fem
kampe står de kun med to
point. HF Mors-træneren
trækker dog stadig det positive ud af sæsonen.
Håber på flere point
- Det er ikke gået som håbet,
men der er hele tiden fremskridt at spore i udviklingen
af spillere, siger Martin
Holmgaard.
- Resultatmæssigt er det
ikke gået godt, men vi har
også haft tre udekampe allerede, så vi er ikke skuffede.
Man skal også tage hensyn
til det set up, vi har med efterskoleelever, så vi ikke kan

træne helt så mange. Man
skal passe på med ikke at
sætte forhåbningerne for
højt, for så bliver man skuffet, siger han og håber på
bedre pointudbytte efter de
kommende ugers kamppause.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 16-15
{{Mål: Frederik Tilsted 11, Oliver
Alsøer 3, Sebastian Højland 3, Simon Skadhauge 3, Kristian Møller 1, Sebastian Hinnerup 1, Jeppe Borregaard 1, Mads Hoxer
Hangaard 1.

