HF Mors er ude af DM-billedet
BITTERT: U16-drengene manglede i den grad skarpheden i skæbnekampen
HF MORS
SILKEBORG-VOEL
HÅNDBOLD - U16 DRENGE LIGA

21-22

Af David Højmark
og Ole Iversen (foto)
dh@mf.dk

SKYUM: Der bliver intet DM-

finalestævne for U16-drengene i HF Mors.
Det står så godt som klart
efter nederlaget onsdag aften på Skyum Idrætsefterskole, hvor gæsterne fra Silkeborg-Voel KFUM nød godt
af et hjemmehold, der havde
skruet afslutningshænderne
helt forkert på.
- Vi havde alle muligheder,
men vi var alt for ineffektive
foran mål. Vi spillede ellers
supergodt i forsvaret, hvor vi
skiftede mellem 3-2-1 og 5-1
- og Nicklas Graugaard stod
også godt i målet og havde
seks redninger alene i de sidste 10 minutter. Men vi
brændte 22 skud - ja, deres
holdleder havde talt det til
24 - lyder det fra en ærgerlig
Martin Holmgaard Pedersen, træner for HF Mors.
- Og det var 100 procentsfrie kontrachancer og 100
procent fra stregen. Det var
chancer, hvor vi havde spillet dem fuldstændig tynde,
og så brændte vi, fortsætter
han.
På vippen til sidst
De uskarpe afslutninger fik
den konsekvens, at gæsterne
trak stort fra i første halvleg
og gik til pausen med en føring på fem efter sølle syv
scoringer af HF Mors. Det
var ærgerligt, da HF Mors ellers lykkedes med missionen
om at dæmme op for kæmpetalentet Jens Dolberg, der
allerede som U16-spiller har
været på blokken i Flensburg-Handewitt.
I går var bagspilleren på
HF Mors-trænerens taktiktavle, og bagefter kunne
Martin Holmgaard ærgre sig
over, at den vellykkede defensive aktion ikke gav det
udbytte, der ellers var basis
for.
Efter pausen arbejdede
hjemmeholdet hårdt for at
nå op, og der blev da også
spist af føringen, indtil kampen til sidst var fuldstændig
på vippen.
Ved 21-22 var SilkeborgVoel på bolden og tog en timeout. Herefter misbrugte
de chancen på deres sidste
angreb, hvorefter HF Mors

Nicklas Graugaard Nielsen stod igen en god kamp, men den stærke
keeper kunne ikke forhindre nederlaget, da skarpheden manglede
hos holdkammeraterne i banens modsatte ende.
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Simon Skadhauge var dagens
skarpeste med otte mål.

geren, så den slog ned bag
målmanden - men desværre
ikke bag målstregen - og så
var kampen slut.
- Jeg roste drengene for
superfight i forsvaret. Og angrebsmæssigt gjorde vi det,
vi skulle, men armene var
indstillet til at skyde ned på
en målmand, der tog alt nede, siger Martin Holmgaard.

med 20 sekunder tilbage
spillede sig frem til det straffekast, der symptomatisk for

kampen næsten kun kunne
blive brændt.
Det blev Frederik Tilsted,

der fik den tvivlsomme fornøjelse. Han sendte bolden
på underkanten af overlig-

Tror stadig på det
Og nu ser det sort ud med
top to-muligheden. HF Mors
har smidt seks point i de fire
første kampe, mens hverken
Skanderborg Håndbold eller Fredericia-Trelde har
smidt point i henholdsvis to
og tre kampe.

Martin Holmgaard vil dog
ikke opgive tanken om Final
Four helt endnu.
- Der kan stadig nå at ske
mange ting. Vi har spillet fire
kampe og kun fået to point,
og det ændrer selvfølgelig
lidt på målsætningen. Men
vi tror stadig på, at vi kan
vinde over alle hold, siger
han.
Det får HF Mors en chance
for at bevise allerede på lørdag, når det gælder en af de
absolut sværeste udekampe
mod Skanderborg Håndbold.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 7-12
{{Mål: Simon Skadhauge 8, Frederik Tilsted 6, Sebastian Højland
4, Sebastian Hinnerup 2, Kristian
Møller 1
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