Frederik Tilsted spillede sin hidtil bedste kamp
i sæsonen og scorede otte kasser.

Op mod 300 tilskuere skabte en fantastisk kulisse i den lille hal i Skyum.

Drømmen
lever for
HF Mors
VITALT: I en tætpakket hal i Skyum holdt HF Mors’
U16-drenge liv i ligadrømmen med sejr over Aalborg
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SKYUM: Rammerne var næ-

sten som når Skanderborg
Håndbold spiller ligakampe
hjemme i ”Cigaræsken” i
Morten Børup Hallen, da HF
Mors’ U16-drenge i 1. division tog imod Aalborg til en
vital topkamp.
Opgøret var nemlig henlagt til den lille hal på Skyum
Idrætsefterskole, hvor op
mod 300 tilskuere skabte en
utrolig kulisse, som var med
til at bære HF Mors frem
mod en sejr på 24-20. De to
point betyder, at drømmen
om en plads i top to og dermed liga-deltagelse efter jul
lever for de blå.
- Havde vi tabt, så havde
det set sort ud. Nu er vi stadig med i det. Men der er rigtig meget arbejde tilbage for
os. Som udgangspunkt skal
vi vinde hver gang. Vi har sat

nogle point til, og der er ikke
plads til ret mange flere
svipsere, hvis vi skal med i ligaen. Det er vores ambition,
men det kommer ikke af sig
selv. Aalborg og SilkeborgVoel har samme mål, og det
er tre meget jævnbyrdige
hold, konstaterer HF Morstræner Martin Holmgaard.
Hidtil i sæsonen har han
ikke været tilfreds med sit
holds præstationer, men
mod Aalborg udfoldede HF
Mors endelig sit potentiale.
Vild atmosfære
- Den flotte kulisse var også
inspirerende. Det var en vild
atmosfære og et meget stort
brag i hallen. Det var en flot
præstation af spillerne, hvor
rigtig mange bød ind. Vi var
svære at dække op over for,
fordi vi havde mange spillere, der var farlige, siger Martin Holmgaard.
HF Mors åbnede med et
offensivt forsvar. Det forvirrede gæsterne og gav en tidlig føring. Som første halvleg
skred frem, fandt Aalborg
dog modtræk.

- Vi gik så ned i 6-0, hvor vi
blev i resten af kampen. Vi leverede en flot forsvarskamp.
Sebastian Hinnerup var
stærk både i forsvaret og på
stregen i angrebet, og Nicklas Nielsen stod godt i målet,
siger Martin Holmgaard, der
dog så gæsterne være foran
med 14-13 ved pausen.
Men i anden halvleg gav
den solide defensiv for alvor
pote for hjemmeholdet. I
den anden ende var Frederik
Tilsted i hopla med sin hidtil
bedste kamp i sæsonen og
otte flotte mål.
Fra midt i anden halvleg
skabte HF Mors så en føring,
som blev udbygget i den afsluttende fase af kampen.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 13-14.
{{Mål: Frederik Tilsted 8, Simon
Skadhauge 5, Sebastian Hinnerup 4, Oliver Alsøer 3, Sebastian
Højland 2, Mads Hoxer Hangaard 1 og Jeppe Borregaard 1.

