U16-drenge vandt lokalopgør
Skive fH var ikke den
ventede udfordring i
arenaen
AF DAVID HØJMARK
dh@mf.dk

Håndb - U16 Dr 1. div:
HF Mors - Skive fH
35-28 (18-13)

HF Mors er kommet
godt fra start i U16drengenes 1. division,
der i går bød på sejr
nummer to.
Den faldt i Jyske Bank
Mors Arena, hvor Skive fH mødte op til et
med spænding imødeset lokalopgør. Men
da gæsterne var uden
deres bedste spiller,
havde HF Mors lige fra
starten ikke problemer med at stå imod
Skive-offensiven.
- De kom ikke med
det tryk, der skal til
for at åbne vores store
midterblok, og vi kunne efter fem minutter
med godt spil gøre
det til 5-1, konstaterer
Martin
Holmgaard,
træner for HF Mors.
Herefter fadt spillet
dog sammen for hjemmeholdet. De næste
20 minutter blev en
rodet affære, og Skive
hang på til 14-12.
- Vi tog simpelthen
ikke vores forsvarsopgave seriøst nok, og
angrebsspillet gik over
til énmandspræstationer. Jeg synes, det er
utroligt, at vi mod et
klassemandskab som
Ikast i sidste weekend
kan spille flot og struktureret håndbold, og
at vi så mod et, uden
at fornærme, væsentlig dårligere hold vil
bære bolden op selv
og pludselig har glemt
alt om udspil og indspil, lyder det fra HF
Mors-træneren.

- Dette skal rettes til
inden den næste svære udekamp på søndag
i Skanderborg, tilføjer
han.
Inden pausen fik HF
Mors dog rykket fra til
18-13, og herefter blev
kampen reelt afgjort
i det første kvarter af
anden halvleg, hvor
forskellen i fysik og
tempo kom til udtryk.
Ti minutter før tid
var HF Mors på 31-23,
og føringen nåede også op på ti mål, inden
Skive rundede bedst
af.

For HF Mors viste Kasper Lindgren igen sit
potentiale i bagkæden
med 13 mål på dagen,
og i målet gjorde Frederik Larsen en god figur.
- Jeg er tilfreds med,
at vi på lettere kollektiv
offday stadig får otte
mand på scoringstavlen. På den negative
side er det langt fra
godt nok, at vi lukker
28 mål ind, hvilket vi
kun kan bebrejde vores sløsede forsvarsarbejde for, siger Martin
Holmgaard.
- Vi skal nu arbejde
seriøst i træningslokalet og have indstillet
fokus frem mod kampen i Skanderborg,
som er meget vigtig i
vores bestræbelser på
at ende i top to, tilføjer
han.
Kasper Lindgren 13,
Frederik Tilsted 5,
Oliver Alsøer 4, Jeppe
Skadhauge 4, Frederik
Rettig 3, Andreas
Alling-Dam 3, Mark
Petersen 2, Tobias
Balsby 1.

