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NYKØBING: HF Mors/Nord-

mors blev blæst baglæns ud
af hallen, i de første ti minutter af deres kamp imod AGF.
Holdet var oppe imod et af
rækkens tophold, så der var
allerede før kampen lagt i
kakkelovnen til en svær
kamp. Dette blev også yderligere påvist efter syv minutter, hvor hjemmeholdet fra
Mors allerede var bagud
med 7-1.
- Det var en forfærdelig
start, og vi havde ellers før
kampen snakket om, at vi
netop skulle være klar fra
start. Vi stressede og ramte
ingenting, hvilket resulterede i, at de løb kontra mod os.
Når vi kom ned at stå i forsvaret gik det egentlig fint,
men vi havde ingen redninger i første halvleg, siger holdets træner Lars Svane Nielsen.
Efter chokstarten kom HF
Mors/Nordmors lidt bedre
med i kampen, og særligt
Anders Svarrer var i øjnefaldene, og spillede ifølge sin
træner ”sin suverænt bedste
kamp”.
Holdet har nu kun en en-

Træner Lars Svane Nielsen håber, at resultaterne i sidste runde kan
sende HF Mors med i den bedste række efter jul.
Arkivfoto
kelt kamp tilbage, og kan ling. Vi havde nogle nye spilstadig nå at komme op på lere i starten af sæsonen som
den rigtige side af nedryk- skulle finde hinanden, og
nogle gange går det op som
ningsstregen.
det gjorde i starten, og nogle
Kan nå den bedste række
gange går det ned, som det
- Hvis vi vinder den sidste har gjort lidt for ofte. Vi
kamp mod Hjallerup, og Ski- kommer selvfølgelig ikke til
ve samtidig slår HH90 – Mej- at kæmpe med om de bedste
dal, er vi med i den bedste pladser, men vi kommer til
række efter jul. Det bliver at få de bedste kampe, og
spændende, og det er en ud- den bedste udvikling. Vi vil
fordring, vi ser frem til, og bare gerne matches.
bortset fra de første 10 minutter af kampen i dag, har KAMPFAKTA
vi en opadgående formkur- {{Pausestilling: 11-18.
ve, fortæller Lars Svane Ni- {{Mål: Laurits Kristensen 7, Anelsen, og snakker samtidig der Svarrer 7, William Rettig 4,
om sine forventninger til ef- Emil Skadehauge 2, Jonas Bro 2,
ter jul, hvis holdet skulle Mads Svane Knudsen 1, Gustav
Carstens 1.
redde sig.
- Vi er inde i en god udvik-

