Fight gav point
trods dårligt spil
IKAST HÅNDBOLD
HF MORS
HÅNDBOLD - U16 DR. 1. DIV

22-22

Af David Højmark
dh@mf.dk

IKAST: Det er stadig ædle
dyder som gejst og vilje,
der skraber pointene sammen for U16-drengene fra
HF Mors.
I går var holdet i Ikast,
hvor spillet især i første
halvleg vej ustabilt - nærmest fra angreb til angreb.
- Vi kom ellers godt fra
land, men mistede fokus
og tempo i slutningen af
første halvleg, siger træner
Martin Holmgaard og beskriver angrebsspillet som
noget, der det ene øjeblik
fungerede, men det næste
var præget af langsommelighed og alt for individuelle aktioner.
Derfor var gæsterne bagud med tre, da pausen gav
mulighed for at snakke sig
op i niveau.
- Vi kom godt ud af omklædningsrummet og fik
rettet nogle ting - især i forsvaret. Der begyndte vi at
arbejde for hinanden og
dække op, siger han og
melder om kontakt ved 1818.
HF Mors kom også foran
med to, inden nogle tynde
udvisninger kostede momentum og gav Ikast nyt

overtag og føring på 22-21.
Et minut før tid fik HF
Mors et straffekast, som
Jeppe Borregaard satte
ind.
- Så var de i angreb og lavede et okay gennembrud,
som dommerne ikke dømte straffespark på, siger
Martin Holmgaard.
Nervøs afslutning
Desværre fik HF Mors ikke
fik fuld valuta af medvinden, da det sidste angreb
aldrig blev farligt.
- Vi kom ikke til en ordentlig afslutning. Det blev
lidt for nervøst, og ingen
turde tage afslutningen, siger han.
Alt i alt er han dog tilfreds med pointdelingen også på baggrund af savnet
af Oliver Alsøer og en skade til en ellers stærkt spillende Simon Skadhauge.
- Drengene kæmpede
godt, og uden at spille vanvittigt godt håndboldspil
har vi nu kæmpet os til fem
point, så det er positivt, siger Martin Holmgaard.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 14-11
{{Mål: Jeppe Borregaard 7, Simon Skadhauge 5, Frederik Tilsted 4, Sebastian Højland 4,
Sebastian Hinnerup 1, Mads
Hoxer 1.

