HF Mors opgiver
alligevel U16-piger
Alligevel ikke spillere nok til at samle et
2. divisionshold
AF DAVID HØJMARK
dh@mf.dk

For lidt over en uge siden blev de reddet af et
samarbejde med HRH,
men nu må U16-pigerne fra HF Mors alligevel opgive at stille op i
den nye sæson.
Holdet er trukket
med samme begrundelse som hos så mange andre trukne hold:
mangel på spillere.
- Det skyldes manglende opbakning fra
dem, vi havde håbet
på. Fra at være 10-11
stykker, er vi nede på
seks-syv, og det er selvfølgelig for lidt, siger
Lars ”Landmand” Nielsen, U16-ansvarlig i
HF Mors’ eliteudvalg.
Han ærgrer sig voldsomt over, at samarbejdet med Roslev-klubben alligevel
ikke viste sig som en
redning af holdet, og
nu drejer indsatsen
sig om at finde nye
klubber til de tilbageværende spillere, der
stadig nærer et håb om
at spille håndbold på
divisionsplan.
- Skive og Thisted er
nok de eneste muligheder. Der er svært at
komme ind på et hold,
hvis det har spillere

nok, men vi vil selvfølgelig forsøge at hjælpe
spillerne videre, siger
Lars ”Landmand” Nielsen.
For HF Mors er situationen nu, at klubben
hverken råder over
U16-piger eller U18piger - og for nylig lukkede overbygningen
hos damesenior mellem HF Mors og Thisted IK, så Thy-Mors
Damehåndbold blev
trukket fra 2. division.

Dermed ser situationen
på pigesiden meget
vanskelig ud i HF
Mors, der som fødekæde til klubbens damesenior i serie 1 nu har
to U14-hold - blandt
andet i 2. division i
samarbejde med IF
Nordmors. Og det er
en udfordring, man
kender til i mange
klubber.
- Langt de fleste klubber har problemer.
Hos os er det hos pigerne, og hos andre er
det hos drengene, siger
Lars ”Landmand” Nielsen, som blandt andet angiver manglende forældreopbakning
som en årsag til, at det
kan være svært at stille
hold.
- Hvis der bare er totre forældre på et hold,
der virkelig vil det, går
det hele også meget
nemmere, siger han.

