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HF Mors tabte stort i Aalborg
U16-drengene var chanceløse mod et af Danmarks bedte hold
Efter 20 minutter rykkede
favoritterne fra
AF DAVID HØJMARK
dh@mf.dk

Håndbold - U16 Dr 1. div:
Aalborg Håndbold - HF Mors
32-21 (15-8)

Helt som ventet var der ikke
point til HF Mors, da U16drengene onsdag aften var på
efterårets sværeste udebanetur.
Modstanderen var Aalborg
Håndbold, som vurderes som
et af de bedste U16-hold i Dan-

mark, og derfor en modstander, som HF Mors havde set
frem til at prøve kræfter med.
- Det er kampe som denne,
man træner de mange timer
for at spille, og vi gik til kampen med 100 procent tro på
vores chance, men også med
bevidstheden om, at det ville
kræve en ekstraordinær indsats at kæmpe med om pointene, lyder det fra Martin Holmgaard, træner for HF Mors.

Aalborg Håndbold levede da
også op til favoritværdigheden
og vandt med hele 32-21.
- Vi gjorde i vores taktik og optakt meget ud af at holde fokus
på vores eget spil og ikke lade

dem styre tempoet fra start.
Dette lykkedes vi med og kom
bedst fra start, hvor vi med et
fysisk hårdt forsvar og godt
tryk angrebsmæssigt bragte os
foran med 2-0. Herefter fulgte
vi fint med i de næste 20 minutter til stillingen 8-6, hvorefter Aalborg skruede op for
tempoet, rykkede fra og endte
halvlegen foran med 15-8, beretter Martin Holmgaard, træner for U16-drengene.
- I anden halvleg haltede vi
igen bagefter, og med et effektivt og aggressivt 3:2:1-forsvar
tvang Aalborg os til alt for mange boldtab og dårlige skudløsninger. De var bare et niveau
eller to over os, og vores ellers

store fysiske 6:0-forsvar formåede ikke at stå imod Aalborgs
hurtige spillere, siger han.

HF Mors-træneren godkender
anden halvleg, der i de første
15 minutter bød på et mål mere til HF Mors end til Aalborg,
men igen formåede gæsterne
ikke at bevare niveauet igennem 30 minutter.
- Vi taber til et på dagen klart
bedre hold, men vi kan tage en
masse med fra kampen, og så
skal der bare arbejdes og trænes videre hjemme på øen. Tillykke med sejren til Aalborg,
der viste, at de med rette er
blandt favoritterne til DM-titlen i år og højst sandsynligt ta-

ger førstepladsen i puljen uden
pointtab. Det giver én plads
for os at kæmpe om, så vi skal
hurtigst muligt op på hesten og
kigge frem mod næste kamp,
siger HF Mors-træneren.
Næste opgave er på onsdag
på hjemme mod Ikast Håndbold 2. Kampen spilles på Skyum Idrætsefterskole, hvor seks
af HF Mors-spillerne går til
dagligt.
Mål: Kasper Lindgren 7, Tobias
Balsby 3, Oliver Alsøer 3, Andreas
Dam 3, Frederik Rettig 1, Kasper
Have 1, Frederik Tilsted 1, Mark
Petersen 1, Jeppe Skadhauge 1.

