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»

Man skal også
huske, at vi spiller
imod de bedste hold.

MARTIN HOLMGAARD, HF Mors

SEJERSLEV: Der bliver ingen

kampe om DM-titlen for
U16-drengene i HF Mors.
Det er så godt som sikkert,
efter at det lørdag blev til nederlag mod topholdet Fredericia-Trelde, der tog fra kampen i Nordmorshallen med
en sejr på seks.
- Det var selvfølgelig et
skuffende resultat i forhold
til det spinkle håb om at kunne lukke hullet op til toppen,
konstaterer træner Martin
Holmgaard.
- Det var en underlig uforløst kamp. Jeg synes ikke, at
vi toppede, og der var for
mange udfald, siger han og
nævner en håndfuld tekniske fejl i kampens åbning
som årsag til, at gæsterne
med flere kontramål skabte
et tidligt forspring.
Det fik HF Mors aldrig lukket helt. Ved pausen var afstanden på fire, og den blev
kun halveret i en anden
halvleg, der endte i frustrationer over tynde udvisninger.
- Det var ikke det, der afgjorde det, men i en periode,
hvor man forsøger at nå op,
er det sådan nogle kendelser, der skal gå ens vej, hvis
man skal lykkes, siger HF
Mors-træneren, som først og
fremmest peger på den spillemæssige forskel på holdene som årsag til nederlaget.
- Vi var lidt for passive i vores angrebsspil til at kunne
lave mål. Og så brændte vi

igen for meget på deres keeper - og vores keepere fik ikke løftet deres niveau, siger
han.
Stærk Tilsted
Det var især fra fløjene og
stregen, at HF Mors savnede
skarphed lørdag. Fra bagkæden var der mere pondus
hos især Frederik Tilsted,
der med ni mål holdt sit snit
fra de seneste tre kampe.
Det forhindrede dog ikke
gæsterne i at holde føringen
og endda udbygge den i de
sidste minutter. Og trods
overraskelsen mod Skanderborg i sidste uge er det nu
kun i teorien, at HF Mors
kan vinde en af puljens to
pladser til Final Four.
- Men man skal også huske, at man spiller imod de
bedste hold. Der skal meget
få ting for at få det til at lykkes, men man er også nødt
til at præstere på et højt niveau hele tiden for at vinde,
siger Martin Holmgaard.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 12-16
{{Mål: Frederik Tilsted 9, Jeppe
Borregaard 4, Simon Skadhauge
3, Sebastian Højland 2, Christian
Lindgren 2, Mads Hoxer Hangaard 2, Oliver Alsøer 1, Sebastian Hinnerup 1, Kristian Møller 1.

En på ny stærk Frederik Tilsted kunne ikke forhindre nederlag.
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