Emil Skadhauge og Co. er klar
til en direkte duel med Silkeborg-Voel i sidste spillerunde
om en plads ved JM-slutspillet.
Arkivfoto

Klar til finale om JM-billet
GYSER: I allersidste spillerunde bliver det afgjort om HF Mors/Nordmors kommer til JM
HAMMEL
HFM/NORDMORS
HÅNDBOLD - U14 DR 1. DIV A

18-24

Af Emil Carstens
sport@mf.dk

HAMMEL: U14-drengene fra

HF Mors/Nordmors tog søndag et stort skridt mod deltagelse ved slutspillet om
Jysk Mesterskab.
Der var forud for kampen
pres på holdet for at spille sig

til et godt udgangspunkt forud for næste weekends direkte duel om den vigtige
andenplads imod Silkeborg/
Voel, som holdt liv i deres
håb om en plads i JM-stævnet med en nimålssejr over
rækkens nummer et fra Skive.
HF Mors/Nordmors viste
også i starten af kampen tegn
på nervøsitet. Holdene fulgtes pænt ad i dele af første
halvleg, indtil de blå før pau-

sen fik slået et hul på tre mål.
Anden halvleg startede
som lyn og torden fra morsingboernes side. Der var ikke spillet mere end tre minutter af anden halvleg, da
holdet var kommet foran
med 14-7. Men angrebsspillet gik dog i stå, og hjemmeholdet fik reduceret til 1216. Tættere på kom de dog
ikke, og HF Mors/Nordmors
kunne rejse hjem med to
yderst vigtige point i baga-

gen.
- Det var en mærkelig og
rodet kamp. Svend Rughave
i målet og forsvaret stod
godt i første halvleg med
undtagelse af et par enkelte
fejl. Angrebet var meget forkrampet og boldene endte
meget i vores venstre fløj,
hvor vi så fik scoret. Anden
halvleg lukker vi reelt med
den gode start, vi får, men så
går vi lidt i stå igen, siger HF
Mors/Nordmors-træneren

Lars ”Landmand” Nielsen.
Holdet kan nu med blot et
uafgjort resultat i næste
weekend spille sig videre til
Jysk Mesterskab.
En helt vild kamp
- Det bliver helt sikkert en
helt vild kamp, og den vil blive rigtig spændende. Så vi
håber selvfølgelig at få en
masse mennesker i hallen.
Jeg vil vurdere os til at være
på nogenlunde samme ni-

veau, siger Lars ”Landmand”
Nielsen.
HF Mors/Nordmors og Silkeborg/Voel tørner sammen
på søndag i den afgørende
kamp.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 7-10.
{{Mål: Emil Skadhauge 6, William Rettig 5, Gustav Carstens 5,
Mads Svane Knudsen 3, Jonas
Bro 2, Mikkel Krogh 2, Morten
Dalgaard 1.

