Smal HF Mors-sejr
efter drama
SPÆNDING: Vild afslutning på kampen mod SINE i U16-ligaen
HF MORS
SINE
U16 LIGA

32-30

Af Jens Peter Svarrer
jps@mf.dk

SKYUM: Efter en hæsblæsen-

de afslutning kunne HF
Mors onsdag aften trække
sig ud af opgøret mod SINE i
ligaen for U16-drenge med
en sejr på 32-30.
Kort før tid førte hjemmeholdet ellers med 30-26, og
det lignede en sikker sejr i
hallen ved Skyum Idrætsefterskole, hvor kampen blev
spillet.
Men så gik gæsterne frem i
helbanepres, og pludselig
var stillingen 30-30.
- Der var sataneme pres
på. Heldigvis er der indført
timeout i helt ned i U16-ligaen. Det gav mulighed for
lige at få ro på, og vi fik sat
angrebet op til Frederik Rettig på stregen, fortæller Martin Holmgaard Pedersen,
træner for HF Mors.
Stregspilleren gjorde sin
pligt, og da SINE brændte
det efterfølgende angreb,
kunne hjemmeholdet afgøre
kampen til egen fordel.
Nervøse værter
Forinden var der gået næsten en times håndbold store
udsving.
Gæsterne fra Sønderjylland kom bedst fra start, og
fra 8-8 gik de i front med 1511 ved pausen.
- Hallen var fyldt med et

Kasper Lindgren er ved at komme i gang igen efter en mindre knæskade og lidt håndboldmæssig skånekost. Mod SINE scorede han syv mål for HF Mors.
Arkivfoto: Ole Geerthsen
par hundrede mennesker,
og det gjorde drengene lidt
nervøse. De kom ikke rigtig
op i tempo, og spillet var noget forkrampet, siger Martin
Holmgaard Pedersen.
Billedet var det samme i
begyndelsen af anden halvleg, og da der stod 19-15 til
udeholdet efter de første
fem minutter, lignede det ikke point til HF Mors.
Men så kom der mere flow
i spillet, og via 20-20 tog
værterne teten. Frederik Tilsted fortsatte som playmaker at være en central spiller
for hjemmeholdet, mens også venstrefløjen Mark Peter-

sen viste vejen med hurtighed og træfsikkerhed. I forsvaret spillede Frederik Rettig en solid og dominerende
rolle.
Taktisk udfordring
- Det var en kamp med tryk
på - en kamp, hvor spillerne
skulle ind og træffe nogle
beslutninger taktisk undervejs, og det er sådan noget,
de lærer noget af, siger Martin Holmgaard Pedersen,
der tilføjer, at hans hold virkelig vokser på det område
efter at være kommet i ligaen.
Allerede lørdag skal dren-

gene i kamp igen. Her kommer et af Danmarks bedste
mandskaber på U16-årgangen på besøg i Nykøbing
Hallen i form af HEI/VRI fra
Aarhus-egnen.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 11-15
{{Mål for HF Mors: Frederik Tilsted 10, Kasper Lindgren 7, Andreas Alling Dam 5, Mark Petersen 4, Frederik Rettig 2, Mads
Kornelius Dam 2, Jeppe Østergaard 1, Oliver Alsøer 1

