U14-pigerne
sluttede skidt af
HF MORS/NORD
VORUP FB
HÅNDBOLD - U14 PIGER 1. DIV

13-28

Af Emil Carstens
Studentermedhjælper

NYKØBING: Der var ikke me-

get positivt over HF Mors/
Nordmors’ piger, da de i
går fik lammetæv på hjemmebane.
Holdet havde ikke meget
at spille for i sæsonens sidste kamp imod Vorup, der
til gengæld havde en kvalifikation til Jysk Mesterskab på spil.
Hjemmeholdet kom hurtigt bagud med fire, og
herfra øgede Vorup bare.
Hver eneste gang, HF
Mors/Nordmors løb op og
lavede et mål i den ene ende, lavede Vorup bare to i
den anden.
- De positive oplevelser,
vi havde haft til påskestævnet og nede i Viborg, hvor
vi vandt og spillede rigtig
godt, kunne vi ikke rigtig
bruge til noget, siger træner Thorkild Larsen.

Morsingboerne havde
kampen igennem problemer med at score mål i den
ene ende og få sat en prop i
hullet i den anden.
- Vorup har egentlig nogle huller i deres midterforsvar, som vi bare ikke får
udnyttet, fordi vi er bange
for at gå ind og tage de klø,
der skal til. I den anden ende kommer vi for sent
hjem, og det koster. Vores
målmand står egentlig en
fin kamp, hvilket er lidt
mærkeligt at sige, når man
har lukket 28 mål ind, men
hun tog det, hun skulle,
forklarer Thorkild Larsen.
HF Mors/Nordmors ender på rækkens femteplads
med to point.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 7-15
{{Mål: Malene Yde 4, Laura Josefsen 2, Thilde Frandsen 2, Sofie Majgaard 1, Anna Spanggaard 1, Julie Nyby 1, Katrine
Junker 1, Pernille Skov 1.

Store frustrationer
over undertal
SILKEBORG-VOEL
HF MORS
HÅNDBOLD - U16 DR. LIGA

26-22

Af David Højmark
dh@mf.dk

VOEL: Ligasæsonen fik en

ærgerlig afslutning for
U16-drengene i HF Mors.
Søndag var de på besøg
hos Silkeborg-Voel til et
opgør om puljens fjerdeplads. Den snuppede hjemmeholdet med en sejr på
26-22 i en kamp med mange udvisninger til HF Mors.
- Det var en kamp, der
forløb en lille smule mærkeligt. Jeg plejer aldrig at
udtale mig om dommerne,
og det skal bestemt heller
ikke være det sidste, jeg
udtaler mig om som HF
Mors-træner. Men vi var
udfordrede, lyder det fra
afgående træner Martin
Holmgaard.
I sin sidste kamp med
U16-drengene måtte han
se sit hold trække syv udvisninger mod to til hjemmeholdet.

- Det var langt fra i orden, og drengene endte
med at være frustrerede
over det, siger han om den
anden halvleg, der bød på
alt for meget undertalsspil.
Indtil da havde det ellers
været fint for HF Mors,
som kom stærkt igen efter
en dårlig start og fik udlignet inden pausen. I anden
halvleg var morsingboerne
også med, indtil udvisninger haglede ned over holdet.
- Det var ellers en ganske
fin kamp. Vi brændte lidt
for meget - blandt andet to
straffekast i første halvleg.
Men drengene gjorde det
fint. Det var bare ikke til at
vinde med kun seks mand
på banen i anden halvleg,
siger Martin Holmgaard.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 12-12
{{Mål: Frederik Tilsted 7, Simon Skadhauge 4, Jeppe Borregaard 3, Oliver Alsøer 3, Kristian Møller 3, Sebastian Højland 1, Gustav Tange 1.

