Simon Skadhauge i aktion under U16-kampen, da HF Mors i efterårets første hjemmekamp hentede to point, men også fik vist, at der er
stykke vej, før spillet sidder der for alvor.

Sejr trods dårligt spil
FOR SLØVT: Først i det sidste kvarter fik U16-drengene fat
HF MORS
HEI/VRI
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Af David Højmark
og Bo Lehm (foto)
dh@mf.dk

NYKØBING: Spillmæssigt var

det ikke imponerende, men
pointene var gode at få, da
U16-drengene fra HF Mors i
går afværgede et truende
nederlag mod HEI/VRI.
I hele kampen havde gæsterne været i teten, men i
det sidste kvarter faldt tingene rigtigt ud for HF Mors,
som trods flere undertal
vandt den spændende 1. divisionskamp.
Et skifte til 6:0-forsvar i
anden halvleg var med til at
vende billedet - ikke mindst
fordi målmand Nicklas
Graugaard tog fra på skuddene udefra. Og i et undertal
takket være en urimelig udvisning til Frederik Tilsted
kunne Simon Skadhauge
gribe sin egen ripost og udligne til 17-17.
I de næste minutter gik
Frederik Tilsted to gange på
ydersiden af sin back og scorede for HF Mors, inden han
igen fik en tynd udvisning.
Den var med til at skabe
den spænding, der varede til
de sidste par minutter, hvor
Jeppe Borregaard kronede

Oliver Alsøer scorede en enkelt gang for HF Mors.
en god kamp med at score
via stolpen og ryggen på
målmanden, inden HEI/VRI
igen forsømte at score, hvorefter Sebastian Højland
kunne lukke kampen i de allersidste sekunder.
- Når man vinder, kan man
ikke være andet end tilfreds,
men vi spillede igen langt
under niveau i 40-45 minutter, lød det efter kampen fra
HF Mors-træner Martin
Holmgaard.
Han savnede især tålmo-

dighed i angrebet, men var
tilfreds med, at spillerne
blev ved med at kæmpe og
lede efter spillet.
- Det kan godt være, at det
var noget lort, men vi havde
kvaliteterne til at få det løst,
sagde han.
Plads til forbedring
Med sejren er HF Mors pointmæssigt kommet godt fra
start. Men der er et stykke
vej, før træneren er tilfres.
- Vores ambitioner er høje,

og vi skal bestemt spille bedre end det her, hvis vi skal
indfri dem, sagde Martin
Holmgaard.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 8-10
{{Mål: Jeppe Borregaard 7, Frederik Tilsted 5, Sebastian Højland
3, Simon Skadhauge 2, Kristian
Møller 2, Sebastian Hinnerup 2,
Oliver Alsøer 1.

