Masser af afbrændere
HF MORS 1
TEAM TVIS H
HÅNDBOLD - U18 DR. 1. DIV

24-29

Af Lars Bang Bertelsen
lbb@mf.dk

Det blev de
brændte chancers kamp, da
HF Mors 1 i U18-drengenes
1. division i aftes havde besøg af Team Tvis Holstebro i
Jyske Bank Mors Arena.
Gæsterne vandt kampen
med 29-24, og det ærgrede
HF Mors-træner Torben Simonsen.
- Jeg tæller i hvert fald ni
helt åbne 100 procents
chancer, hvor vi er helt fri
med målmanden og brænder. Det var ganske enkelt
ikke godt nok, siger træneren, der ikke er i tvivl om, at
HF Mors havde spillet med
om pointene, hvis morsingboerne havde været skarpere i afslutningerne.
NYKØBING:

Super ærgerligt
- Så tror jeg sådan set, at vi
havde vundet. Så det er super ærgerligt. Men jeg tror
og håber på, at drengene læ-

rer en masse af en kamp,
som den her, siger Torben
Simonsen.
Han så sit hold være bagud
gennem stort set hele kampen. Hverken offensivt eller
defensivt ville det for alvor
lykkes for hjemmeholdet.
- Vi ledte rigtig meget efter
noget, det virkede. I vores
forsvar prøvede vi både med
6-0, 5-1 og 3-2-1. Men vi
fandt aldrig for alvor den
rigtige opstilling. Angrebsmæssigt skulle vi slide hårdt
i det for at komme frem til
fornuftige chancer, så det
var en kamp, som var lidt op
ad bakke for os. Også derfor
ville det have lunet med
skarpere afslutninger, så vi
havde fået lidt flere af de
nemme mål, siger Torben Simonsen.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 13-14.
{{Mål: Martin Frandsen 9, Joachim Ben Khelfa 5, Frederik Rettig 2, Jakob Poulsen 2, Frank Gisselbæk 2, Kristoffer Kristensen 2,
Kaare Ravn Larsen 1 og Nicolai
Andersen 1.

Kaare Ravn Larsen og HF Mors brændte for mange chancer i kampen mod Team Tvis Holstebro.
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