U14-drenge er
ikke til at stoppe
NØVLING IF
HF MORS/NORD.
HÅNDBOLD - U14 DR. 1. DIV.

24-27

Af David Højmark
dh@mf.dk

NØVLING: Opturen fortsæt-

ter for U14-drengene i HF
Mors/Nordmors.
Fem runder inde i forårets 1. division A er de stadig ubesejrede, og fredag
klarede de trods afbud og
småskader også at slå Nøvling IF på udebane.
- Nu har vi spillet imod
alle hold, og vi har ikke
tabt endnu. Det er helt
vildt, lyder det fra træner
Lars ”Landmand” Nielsen,
der ellers melder om en
kamp på lavere spillemæssigt niveau end de foregående.
HF Mors/Nordmors kom
ellers fint fra start og scorede kampens tre første
mål. Siden fik Nøvling kontakt ved 7-7, men i første
halvlegs sidste 10 minutter
og i de første fem-syv minutter af anden spillede
morsingboerne med den
nødvendige fart i angrebsspillet til at trække fra.
Føringen nåede op på
19-12, inden gassen gik af
den blå ballon.
- Klappen gik ned for et
par af spillerne, og de blev
trætte, fordi vi ikke havde

de samme udskiftningsmuligheder som i andre
kampe, siger HF Mors/
Nordmors-træneren, der
var af sted med en smal
trup suppleret med U12spilleren Anders Toft.
Kurs mod JM-kampe
Til slut nåede Nøvling næsten helt op og var på bolden ved 23-24. Men udligningen kiksede på en angrebsfejl, og så lukkede
morsingboerne kampen
med skarphed og koldblodighed i de sidste minutter.
- Vi havde også det held,
der skal til, siger Lars
”Landmand” Nielsen og
beskriver sejren som en af
dem, der er typisk for et
hold med selvtillid.
Den kan blive endnu
større i sæsonens sidste
kampe. Med den imponerende start er HF Mors/
Nordmors i den grad i spil
til at slutte sæsonen med
kampe om JM-titlen.
- Det tør jeg slet ikke tænke på. Vi tager stadig en
kamp ad gangen, siger Lars
”Landmand” Nielsen.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 10-14
{{Mål: William Rettig 7, Jonas
Bro 5, Anders Nørhave 5, Emil
Skadhauge 3, Mads Svane
Knudsen 3, Gustav Carstens 3,
Mikkel Krog 1.

34-28

Af Emil Carstens
Studentermedhjælper

RANDERS: U18-drengene fra

HF Mors tabte lørdag en
tæt kamp i Randers.
Efter to nederlag skulle
holdet forsøge at kickstarte forårssæsonen. Men det
blev ikke til to point til
morsingboerne, som i store dele af kampen ellers
kun var bagud med et enkelt mål - på trods af vanskelligheder i forsvaret.
- På mange måder var det
ikke et retvisende resultat.
Da der var seks minutter
tilbage af kampen, var vi
kun bagud med et mål.
Men vi smed to-tre bolde
væk i panik, fordi vi ville
op og score hurtigt. Og så
siger det jo sig selv, at når
modstanderen scorer 34

Gamle drenge gjorde
klar til holdfesten

mål, så er der ikke meget
opdækning. Jeg tror ikke,
vi havde fem tacklinger,
der gav frikast i hele kampen, siger træner Flemming Hangaard.
Med resultatet i Randers
har holdet stadig kun to
point i rækken og ligger i
øjeblikket langt fra den
førsteplads, som var målet.
- Det er pisseærgerligt og
skuffende for spillerne og
mig. Det bliver temmelig
bøvlet for os at ende på førstepladsen, så nu må kunsten være at få det tilbage
på det rigtige spor og vinde
resten af kampene, og så
se, hvad det kan blive til,
siger træneren.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 16-15
{{Mål: Joachim Østergaard 7,
Martin Frandsen 6, Kristoffer
Kristensen 5, Kaare Larsen 3,
Nicolai Andersen 3, Jakob Poulsen 2, Frederik Rettig 2.

Henrik Markussen gav den gas, selv om han havde 90 minutters
fodboldkamp for NIF i benene fra tidligere på dagen.

»

Hvis vi kommer i jyllandsserien,
skal vi også til at køre længere til
udekampe. Og de her familiefædre har
ikke den samme tid til det som før.

JESPER JAKOBSEN, træner for HF Mors

RUTINEN VANDT: HF Mors-herrerne alene i spidsen af serie 1
HF MORS
FURS-SUNDSØRE
HÅNDBOLD - SERIE 1

Panikkede til sidst
RANDERS HH
HF MORS 1
HÅNDBOLD - U18 DR. 1. DIV.

Klaus Larsen med et svæv og en afslutning. Den tidligere ligaspiller ligaspiller (14 mål for HF Mors i ligasæsonen 2005-06), er bare en af
flere tidligere elitespillere på det lukkede HF Mors-hold, der aldrig træner, men alligevel er på vej mod at vinde serie 1.

ren, og i målet tog 50-årige
Johan Kjeldgaard dygtigt fra
over for halvt så gamle skytter - også på to straffekast.

29-25

Af David Højmark
og Peter Mørk (foto)
dh@mf.dk

NYKØBING: De var længe om

at komme i gang, men da det
endelig skete, efterlod HF
Mors-herrerne ingen tvivl
om, hvem der skulle vinde
serie 1-topopgøret i Nykøbing.
Her var Fursund-Sundsøre
på besøg til et direkte slag
om førstepladsen, og i første
halvleg så det yngre udehold
ud til at sætte sig på kampen.
Hjemmeholdet, der om få
uger runder en gennemsnitsalder på 40, tabte kampens første overtal og fulgte
op med flere store fejl, hvilket Fursund-Sundsøre udnytttede til en føring på tre.
Den holdt stort set til pausen, men få minutter inde i
anden halvleg var rusten
banket af HF Mors.
Med en god portion tidligere liga- og divisionsspillere på holdkortet minder det
aldrende næsten om et
showhold fra en opvisningskamp, men når cirkusheste-

Brian ”Bøf” Nielsen nøjedes med tre scoringer og brændte også et straffekast. Til gengæld stod han
for flere smarte oplæg - et af dem bag om ryggen på sig selv til Peter Rasmussen, som i fri position
desværre sendte bolden over mål.

ne først kan dufte savsmulden og går målrettet efter at
lykkes, er de stadig i stand til
at sætte en flok meget yngre
modstandere af - og det gjorde de så, da de rykkede fra

13-16 til 27-21 i en periode
med Alex Mikkelsen og Morten Poulsen i de toneangivende roller.
Morten Poulsen scorede
seks gange i anden halvleg -

godt hjulpet af en kamp med
hele 10 straffekast til HF
Mors.
Også Nils Pedersen viste,
at han ikke har glemt håndboldspillet siden ligakarrie-

Ikke samme tid
I det hele taget blev der spillet for sejren og vist god gejst
i anden halvleg fra et hold,
der var blottet for afbud ifølge træner Jesper Jakobsen også på grund af holdfesten senere på aftenen.
Her kunne HF Mors passende snakke målsætninger
for resten af sæsonen, for nu
synes holdet stærkt på vej
mod puljesejren i serie 1 og
dermed en mulig oprykning
til jyllandsserien.
- Den snak skal vi have.
Hvis vi kommer i jyllandsserien, skal vi også til at køre
længere til udekampe. Og de
her familiefædre har ikke
den samme tid til det som
før, sagde Jesper Jakobsen
efter kampen, som også slog
fast, at holdet har niveauet
til at spille en række højere
oppe.
- Og som det ser ud nu, kan
vi ikke undgå at blive nummer et. Ellers skal det gå meget galt, sagde han.
Spillet som sådan var han
dog kun mellemfornøjet

med. Det lignede indsatsen
fra mange af de andre kampe, mente HF Mors-træneren.
- Jeg tror, at folk regnede
med, at vi havde vundet
kampen på forhånd, for vi
havde en lidt lad indstilling i
starten, sagde Jesper Jakobsen.
Lang pause
HF Mors-herrerne, der aldrig træner og kun mødes til
kampene, kan nu slappe af i
tre uger, inden de igen møder Fursund-Sundsøre. En
sejr i udekampen ligner en
afgørelse på slaget om førstepladsen, og så kan det
aldrende hold se frem kampe mod den anden puljevinder om oprykning til jyllandsserien.
Hvis de altså selv har lyst.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 12-14
{{Mål: Morten Poulsen 7 (5),
Alex Mikkelsen 6, Nils Pedersen
4, Brian ”Bøf” Nielsen 3 (1), Bo
Bech 2, Jesper Johansen 2 (2),
Henrik Markussen 2, Carsten Jørgensen 2, Peter Rasmussen 1.

