U16-drenge tager
stormskridt mod ligaen
KÆMPESEJR: HF Mors pryglede Aalborg Håndbold på udebane
AALBORG
HF MORS
HÅNDBOLD - U16 DR. 1. DIV.

17-30

Af David Højmark
dh@mf.dk

AALBORG: Det var ikke til at se
det, men det var faktisk en
kamp om andenpladsen i 1.
division, U16-drengene spillede i går.
På udebane mod nærmeste rivaler nedefra til en
plads i forårets liga blev det
til en kæmpesejr på hele 3017 over Aalborg Håndbold,
der slet ikke kunne være
med.
- Vi var lidt skuffede over,
at Aalborg ikke havde mere
at komme med, men vi var
selv gode. Vi var forberedte,
og drengene præsterede bare maksimalt, så det vores
fortjeneste, at de var dårlige,
siger en meget tilfreds HF
Mors-træner, Martin Holmgaard.
Gæsterne tog teten fra
start, bragte sig foran med
4-0 og gik via 8-4 til 12-5 og
en pauseføring på 14-8.
- Vi stod rigtig godt i vores
forsvar og havde set en masse video fra vores første
kamp imod dem, siger Martin Holmgaard.
Halvanden uge tidligere
havde HF Mors vundet den
omvendte kamp med fire, og
i forsøget på ogsåat vinde returkampen var der brugt
ekstraordinært meget tid på
at snakke håndbold.
- Det er sjældent, at vi gør
så meget ud af det på U16-

Simon Skadhauge spillede en stor kamp.
holdet, men vi har set meget mål på kontra, siger Martin
video både på Aalborg og os Holmgaard, som også havde
selv. Og det var fedt, at det bedt sine spillere om at slå til
lykkedes, siger HF Mors-træ- med hurtig igangsætning af
spillet, når Aalborg fik sconeren.
ret.
Kan tåle at dumme sig
Alt i alt lykkedes stort set
Han er især tilfreds med, at alt for HF Mors, som nu har
det stærke 6:0-forsvar og tre point ned til tredjepladmålmand Nicklas Nielsen sen med fire kampe tilbage
skabte grobund for de man- at spille.
- Vi er ikke sikre på noget
ge kontraangreb.
- Vi scorede i hvert fald 10 endnu, men når man har tre

Arkivfoto
point til treerne og er bedst
indbyrdes, har man råd til at
dumme sig, siger Martin
Holmgaard.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 8-14
{{Mål: Simon Skadhauge 7, Frederik Tilsted 6, Sebastian Hinnerup 4, Thomas Dahl 3, Jeppe Borregaard 3, Sebastian Højland 3,
Mads Hoxer 2, Oliver Alsøer 1,
Kristian Møller 1.

