U14-drenge klar til
stor nervekamp
JM-SLAG: HF Mors/Nordmors tager imod Silkeborg-Voel i afgørende slag
Af David Højmark
dh@mf.dk

NYKØBING: Et nervepirrende

slag om en meget vigtig andenplads.
Det er temaet for kampen i
morgen, når U14-drengene
fra HF Mors/Nordmors møder Silkeborg-Voel KFUM i
et direkte opgør om den sidste plads til JM for 1. divisionshold.
Udgangspunktet er klart:
Point til hjemmeholdet sikrer en overraskende triumf.
Nederlag sender på puljens
sidste spilledag holdet ned
på den ubrugelige tredjeplads.
- Vi har trænet fint og er
forberedt på, hvad vi skal op
imod. Så det er ikke derfor,
hvis vi taber, siger træner
Lars ”Landmand” Nielsen,
der har truppen stort set
klar.
Anders Nørhave, der
brækkede en hånd under finalen i påskestævnet, spiller
dog ikke, mens der også er
tvivl om en sygdomsramt
Anders Svarrer. Men derudover skulle alle være helt
klar til deres unge karrierers
måske største kamp til dato.
- Det er sådan nogle kampe, man kun kan drømme
om at få, siger Lars ”Land-

HF Mors/Nordmors får et stort slag om førstepladsen i morgen.
mand” Nielsen, der forventer mange tilskuere i arenaen og et opgør, der kan blive
afgjort af bedst kontrol af
nerver - måske først til allersidst.
- Det håber vi. Det kunne
jo være det sjoveste af det
hele, selv om man så også føler sig et par år ældre, siger
han med et grin.
Skuffet over Skive
Helt så tilfreds var han ikke i

søndags, da Silkeborg-Voel
sørgede for fortsat spænding
i kampen om andenpladsen
med en storsejr på ni over
topholdet Skive fH.
- Skive gjorde ikke meget
for at forhindre det. De lavede ikke om på forsvaret, selv
om der gik 18 mål ind i første
halvleg. Hvis nogen havde
scoret 18 mål imod os, havde vi lavet noget om, ærgrer
han sig.
Havde Skive fH taget point
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mod Silkeborg-Voel, ville HF
Mors/Nordmors være klar
til JM-kampene allerede nu.
I stedet må de nu slås om det
mod et hold, de i slutningen
af januar spillede uafgjort
imod på udebane.
- Vi havde egentlig godt fat
i dem langt hen ad vejen dernede og førte 19-16 kort før
tid. Så vi skal have det samme forsvar op at stå, siger
Lars ”Landmand” Nielsen.

