Søvsø spøger i
HRH 74
Af David Højmark
dh@mf.dk

ROSLEV: Niclas Søvsø, tidli-

gere ligaspiller i Mors-Thy
Håndbold, kan være på vej
til HRH 74.
Den 20-årige venstreback, der i sin sidste sæson
som MTH-spiller er udlejet
til 1. divisionsklubben
Lemvig-Thyborøn, er ifølge
folkebladets oplysninger
på vej til Roslev, hvor han
selv er fra og har fået sin
håndboldopdragelse.
Martin Holmgaard, kommende træner i HRH, vil
dog ikke bekræfte, om det
er Søvsø, klubben i løbet af
de kommende dage præsenterer som ny tilgang til
næste sæsons 2. divisionshold.

- Men vi er i hvert fald interesserede i Niclas. Det er
der ingen grund til at pakke ind, siger han.
Nicklas Søvsø debuterede for Mors-Thys ligahold i
sæsonen 2013-14 og nåede at score to mål for klubben - begge i nedspilskampen mod Team Sydhavsøerne (27-13) i foråret
2014.
Siden lykkedes det ikke
at spille sig til et gennembrud i blåt, og i denne sæson har det også været forholdsvist småt med spilletiden på Lemvig-Thyborøns 1. divisionshold for
hvem Søvsø er noteret for
13 mål i 17 kampe.

15 mål af Andreas
Alling-Dam
HF MORS
FR.CIA-TRELDE
HÅNDBOLD - U18 DR. 1. DIV.

29-20

Af David Højmark
dh@mf.dk

SEJERSLEV: En forrygende
anden halvleg af det yngste
U18-hold i HF Mors - og ikke mindst af bagspilleren
Andreas Alling-Dam - sørgede lørdag for storsejr i 1.
division.
I første halvleg var Fredericia-Trelde ellers en stor
udfordring og holdt med
stærkt forsvar hjemmeholdets score nede. Heldigvis
var HF Mors også selv fint
kørende defensivt, og da
offensiven blev rettet til i
pausen, gik anden halvleg
hen og blev lidt af en massakre.
20-10 endte den til HF
Mors - eller måske i virkeligheden 20-9, da gæsterne, ifølge HF Mors-lejren,
blev noteret for et mål for
meget i forbindelse med et
straffekast.
Det fik absolut ingen betydning for slutfacit, for
især Andreas Alling-Dam
brillerede med en halvleg i
noget nær eksptertklasse.
- Han steppede helt afsindigt op, siger HF Morstræner Lars Krarup om
præstationen med de i alt
15 mål i kampen - heraf de
seks på straffekast.
- Og han havde kun 20

skud til målene og spillede
også rigtig godt i forsvaret.
Han er hurtig på fødderne
samtidig med, at han er en
fighter, siger Lars Krarup,
der forventer sig meget af
Andreas Alling-Dam som
U18-spiller i næste sæson.
- Kan vi lige få bygget
nogle flere muskler på
ham hen over sommeren,
bliver han uhyggelig god,
siger han.
Har kurs mod JM-kampe
Men allerede nu er der stor
tilfredshed med de yngste
U18-spillere. Efter fire sejre i træk topper holdet tabellen og har kurs mod JMkampene.
- Det er spændende - også
med henblik på næste sæson. Der er krummer i de
drenge, siger Lars Krarup,
som i topopgøret mod Fredericia-Trelde ellers måtte
klare sig uden spillere
Mads Dam og den skadede
Jesper Jensen.
HF Mors skal i de næste
to kampe møde bundholdet Team Horsens. Der bliver dog byttet rundt på
rækkefølgen, sådan at
hjemmekampen spilles før
udekampen.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 9-10
{{Mål: Andreas Alling-Dam 15,
Kasper Lindgren 4, Emil Foldager 3, Frederik Rettig 3, Kasper
Markussen 3, Tobias Balsby 1.

