For dårligt i Fredericia
UNDER PRES: HF Mors’ U16-drenge skal løfte niveauet i aften
Simon Skadhauge var mand for
at byde modstanderne trods,
da HF Mors tabte U16-drengenes ligapremiere. Det var dog
langt fra nok, og i aften skal der
leveres med et stærkt kollektiv,
hvis HF Mors skal på tavlen
mod SINE Håndbold.
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FREDERICIA: Flere ting gik
galt, da U16-drengene fra
HF Mors tirsdag aften tog
hul på forårets ligapulje.
Kampen i Fredericia var
ikke gammel, før FredericiaTrelde stak af, og selv om HF
Mors siden viste god moral
og i flere omgange halede
ind, endte det med en sikker
hjemmesejr på 30-25.
Og det skuffer træner Martin Holmgaard.
- Vi spillede en mærkelig
kamp. Vi var ikke rigtig til
stede i kampen, og vi ydede
ikke det, der skulle til for at
spille op med et godt Fredericia-hold, der lavede få tekniske fejl, opsummerer han.
Ifølge Martin Holmgaard
lavede HF Mors flere tekniske fejl og afbrændere til
sammen, end de lavede mål.
- Vi brændte 15 chancer og
lavede 15 tekniske fejl - og så
er det svært, konstaterer
han.
I første halvleg fik HF Mors
på et tidspunkt ændret en
dårlig start til en afstand på
to mål. Men så trak Fredericia-Trelde fra igen, og efter
19-13 ved pausen scorede
værterne de fire første mål i
anden halvleg til en knusende føring på 10.
Igen svarede gæsterne
igen - godt hjulpet af stærkt
keeperspil af Nicklas Graugaard og en godt spillende

»

Vi brændte 15 chancer og lavede 15 tekniske
fejl - og så er det svært.

MARTIN HOLMGAARD, træner for HF Mors

Simon Skadhauge, mens flere af de andre profiler til
gengæld manglede at vise
sig frem.
Helt op nåede HF Mors ikke, og så måtte træneren nøjes med at glæde sig over

trodsreaktionen i anden
halvleg.
- Det var god moral, der
gjorde, at vi kun tabte med
fem, for det kunne være gået
meget værre. Vi har snakket
om det med, at det er vigtigt

at spille kampene færdige
hver gang, så vi ikke kommer til at tabe for stort, siger
Martin Holmgaard, der forventer en pulje med mange
tætte kampe.
Under pres fra start
En af dem kan HF Mors spille allerede i aften, når de bare to dage efter ligapremieren tager imod SINE Håndbold.

Og efter nederlaget tirsdag er U16-drengene under
pres i forhold til at byde sig
til U16-ligapuljen.
- Det bliver lige så svært
som mod Fredericia. SINE
startede jo med at vinde deres første kamp, siger HF
Mors-træneren.
Kampen spilles på Skyum
Idrætsefterskole, hvor HF
Mors traditionelt får stor opbakning. For eksempel i ef-

teråret, da flere hundrede
tilskuere hjalp U16-drengene til sejr over Aalborg
Håndbold.
{{Pausestilling: 19-13
{{Mål: Oliver Skadhauge 8, Frederik Tilsted 4, Sebastian Højland
4, Jeppe Borregaard 4, Mads Hoxer Hangaard 2, Sebastian Hinnerup 1, Oliver Alsøer 1, Thomas
Dahl 1.

ning, HEI blev jo nummer to
i deres pulje før jul. Jeg er en
lille smule skuffet over deres
niveau, men det viser også,
at vi var i en svær pulje, siger
HF Mors/Nordmors-træneren.

Begejstringen over forårsstarten er dog stor.
- Vi havde regnet med, at
vi skulle have et rigtig hårdt
forår og kæmpe for at få et
point. Så at vi nu har tre, er
helt fantastisk, siger han.

Helt fantastisk start
Efter tre point i to kampe har
U14-drengene erobret puljens førsteplads, men Lars
”Landmand” Nielsen maner
til ro i forhold til at snakke
om top to og jysk mesterskab.

{{Pausestilling: 16-9
{{Mål: Jonas Bro 9, William Rettig 9, Mads Svane Knudsen 4,
Emil Skadhauge 3, Anders Svarrer 1, Gustav Carstens 1, Morten
Dalgaard 1.
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Flot sejr sender U14-drenge
på toppen af 1. division
FORNEM START: HF Mors/Nordmors
viste stærkt angrebsspil mod HEI
HF MORS/NORD.
HEI
HÅNDBOLD - U14 DR. 1. DIV A

28-20

Af David Højmark
dh@mf.dk

NYKØBING: U14-drengene fra

HF Mors/Nordmors har fået
en forrygende start på 2016.
Efter det overraskende po-

int i 1. divisions-premieren
ude mod Skive fH tog holdet
i går imod HEI. Og kampen i
Jyske Bank Mors Arena viste, at de lokale drenge også
har noget at byde ind med på
det høje niveau, de har nået.
- Vi spillede en forrygende
første halvleg. Mange af de
ting, vi har arbejdet med siden maj, begynder at virke.

Vi spillede som et hold og fik
mange afleveringer på, fortæller en meget tilfreds Lars
”Landmand” Nielsen, træner for U14-drengene.
- Vi brændte stort set ingen
chancer, for vi spillede os til
frie chancer i hele første
halvleg, tilføjer han.
Det gode spil, der blev sikkert sat op af playmaker
Mads Svane Knudsen, gav
blandt andet mange gode
indspil til stregen, hvor Jonas Bro viste stor styrke.
Samtidig blev det gode

spil i angrebet fulgt op af
godt forsvarsspil suppleret
af en fremragende Svend
Rughave i målet.
Han stod første halvleg
med en redningsprocent på
50, og de mange mål i den
anden ende gav HF Mors/
Nordmors en sikker føring
på syv.
Den blev reduceret til fem
umiddelbart efter pausen,
men igen trak hjemmeholdet fra, og spænding kom
der aldrig.
- Det var over al forvent-
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