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HF Mors rykkede nærmere Aalborg
Klart nederlag i U16-drengenes ligapremiere
Spillet gav dog håb om
et godt forår for HF
Mors
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Håndbold - U16 Drenge
Liga: Aalborg Håndbold HF Mors 30-24 (14-9)

I efteråret tabte HF Mors
med 11 mål hjemme og
ni mål ude i de to kampe
mod Aalborg Håndbold.
Derfor var det langt hen
ad vejen også til at leve
med, at det i lørdagens
debut som ligahold blev
til et nederlag på seks mål
på udebane mod favorit-

terne til at vinde den ligapulje, U16-drengene nu
er en aktiv del af.
- Vi er skuffede, men
samtidig også tilfredse
- men det er mest følelsen af, at man er ærgerlig
over at tabe, når vi var så
tæt på, for vi spillede en
rigtig god kamp, fortæller
Martin Holmgaard, træner for HF Mors.
- I de første 25 minutter
sad vi på dem. Vi dækkede supergodt op og havde
fuldstændig styr på deres
angrebsspil, tilføjer han.
Efter 20 minutter var HF
Mors derfor foran med
8-6, men især i de sidste
fem minutter op til pausen gik det galt.
- Aalborg blev mere og

mere offensive i deres
forsvar, og det stressede
os unødigt. Det kostede nogle dumme afslutninger og nogle bolde i
hænderne på dem, siger
Martin Holmgaard, som
måtte se hjemmeholdet
slå nådesløst til og føre
med fem ved pausen.
- Det var vores første
slip i kampen, og det koster mod et hold som Aalborg. Når man giver dem
en lillefinger, bider de bare til, siger han.

Afstanden voksede i anden halvleg til ni, inden
HF Mors mod slutningen
fik reduceret til det hidtil
mindste nederlag i de tre
kampe mod Aalborg.

- Selv om vi tabte med
seks, rykkede vi os et
skridt i kampene mod
Aalborg. Det var klart et
bedre HF Mors-hold, end
da vi tabte med 11 på
udebane og ni på hjemmebane, siger HF Morstræneren.
Troen på at kunne spille en rolle i ligapuljen er
derfor heller ikke knækket overhovedet.
- Vi spillede en fornuftig
kamp, men vi er nødt til at
være skarpere på mandmand-spillet i forsvaret,
siger Martin Holmgaard,
som mod Aalborg savnede flere trusler og flere
udspil til fløjene.
Næste
modstander
er Fredericia-Trelde på

hjemmebane den 15. januar.
- Det er en kamp, vi skal
vinde, hvis vi vil være
med i toppen af ligaen,
siger Martin Holmgaard,
der håber, at U16-drengene kan komme til at
spille med om de to pladser i Final Four.
- Det er ambitionen.
Målsætningen er top tre,
og det er der også en realistisk mulighed for, siger
han.
Mål: Kasper Lindgren 8,
Frederik Tilsted 6, Andreas
Alling-Dam 6, Mark
Petersen 1, Tobias BalsbyPetersen 1, Oliver Alsøer 1,
Magnus Bro 1.

