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NYKØBING: HF Mors-træner Martin

Holmgaard smed et af de bedre timeout-kort i aftes.
Ved stillingen 11-14 med lidt mere
end et kvarter tilbage var hans U16drenge i vanskeligheder i hjemmekampen mod Kolding IF. Spillet var gået i
stå, og med flere spillere præget af sygdom i kroppen så HF Mors ud til at være
tappet for kræfter, da kampen efter det
korte spilstop alligevel blev vendt.
Med stort ansvar til Andreas Dam, en
ustoppelig Frederik Rettig og en fremragende keeper i Frederik Larsen som
de mest toneangivende satte HF Mors i
det sidste kvarter gæsterne så meget på

plads, at det truende nederlag blev
vendt til en sikker sejr på syv mål.
- Det er en rigtig god taktisk mulighed at kunne ændre nogle ting og stoppe noget i spillet, siger Martin Holmgaard om den vellykkede timeout - og
roser sit hold for god fight i modgangen.
- Ikke alle ramte niveau, men dem, vi
fandt frem til, gjorde det godt, siger
han.
Final Four er stadig muligt
Kampen var åbnet jævnbyrdig med et
stærkt HF Mors-forsvar, men med stor
uskarphed i angrebet, hvilket gav Kolding IF mulighed for at hænge på i hele
første halvleg.
Og da de efter pausen trak fra til føringen på tre, lignede det et farvel til
Final Four-drømmen for HF Mors, men
efter sejren lever håbet i den grad.
- Hvis vi før sæsonen havde snakket

om det som målsætning, var der nok ikke mange, der havde troet på det. Nu
har vi rent faktisk muligheden, men
der venter to svære udekampe i næste
uge, siger Martin Holmgaard.
Med tre spillerunder tilbage er HF
Mors på fjerdepladsen med et point op
til andenpladsen, der giver deltagelse i
Final Four om DM-titlen for U16-drenge. Holdet skal inden for fire dage i næste uge møde de to største konkurrenter: Fredericia-Trelde KFUM og HEI/
VRI.
Sejr i begge kampe giver stor Final
Four-chance. Nederlag i en af dem knuser formentlig håbet.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 8-8
{{Mål for HF Mors: Frederik Rettig 9, Frederik
Tilsted 8, Andreas Dam 3, Jeppe Østergaard
2, Mads Kornelius Dam 2, Oliver Alsøer 2,
Mark Petersen 1.

