Mens det så rigtig godt ud i
Nordmorshallen. Mikkel Krog
Christensen med en afslutning
for HF Mors/Nordmors. I anden
halvleg var der desværre ingen
tvivl om, hvem der var bedst,
og de mange tilskuere fra Skive
kunne tage glade hjem med
deres spillere.

Optur sluttede med nedtur
AFKLAPSNING: U14-topopgøret i Sejerslev begyndte godt og sluttede rigtig slemt
HF MORS/NORDM.
SKIVE FH
HÅNDBOLD - U14 DR. 1. DIV.

Mads Svane Knudsen forsøger
et gennembrud imod det fysisk
stærke udehold. I den dårlige
anden halvleg var den unge
playmaker en af synderne, når
det kom til alt for tidlige og satsede afslutninger.

22-31

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

SEJERSLEV: Opturen endte
med en hård landing for
U14-drengene i HF Mors/
Nordmors.
I går tog de imod Skive fH i
et intenst 1. divisionsbrag i
Nordmorshallen, hvor de to
tophold gav hinanden et forrygende slag - i første halvleg.
Efter pausen var der nemlig kun et hold på banen, og
derfor endte en flot stime på
syv kampe uden nederlag til
HF Mors/Nordmors siden
begyndelsen af december
med en unødvendig afklapsning.
Den blev givet foran et talstærkt og tændt publikum
med mange fra både Mors
og Salling. De fyldte hallen
med stemning - og spillerne
gav tilbage med en første
halvleg, hvor især William
Rettig viste sig frem scoringsmæssigt.
Det gav HF Mors/Nordmors et overtag og føring
næsten hele vejen til pausen,
men samme Rettig var i sidste minut manden bag den
aktion, der skulle vise sig at
blive symptomatisk for anden halvleg. Han afsluttede

alt for tidligt, og det udnyttede skibonitterne til at sikre
pauseføringen i allersidste
sekund.
Skive fH er bedst
Og i anden halvleg satte de
morsingboerne helt på plads
- ikke mindst takket være
dårligt angrebsspil af hjemmeholdet. Gang på gang
blev der afsluttet for tidligt,
for ambitiøst og for dårligt
med skud i parader eller

målmandshænder som resultat. Langt mere effektive
var Skive fH - både i opbygning og afslutninger, og i løbet af 10 minutter scorede
de otte gange til en afgørende føring på 21-15.
Hjemmeholdet fik aldrig
svaret igen, så efter et overraskende godt forår indtil nu
må de sande, at Skive-træneren nok alligevel havde
ret, da han i Skive Folkeblad
beskrev sit eget hold som

bedre end morsingboerne.
Det erkender HF Mors/
Nordmors-træner
Lars
”Landmand” Nielsen da også.
- Vi kan ikke spille meget
bedre, end vi gjorde i første
halvleg - og der spillede vi
trods alt kun lige op med
dem. Så der er ingen tvivl
om, at vi skal ramme dagen
fuldstændig, hvis vi skal have en chance, siger han.
Har stadig alle trumfer
Den gode første halvleg fra i
går betyder dog, at humøret
ikke er helt knust.
- Det var U14-håndbold på
rigtig højt niveau fra begge
hold. Det snakkede jeg også
med Skive-træneren om på
vej ud til pausen, siger han.

- I anden halvleg faldt vi så
sammen og valgte de forkerte løsninger. Vi gik på mål
efter 10 sekunder, og alle
forsøgte at spille deres egen
chance i stedet for at gøre
sidemanden god, siger han,
men slår også fast, at modstanderne havde en fysisk
styrke, som var svær at hamle op med.’
Samtidig var han ikke tilfreds med dommernes præstation.
- Men uanset, hvordan de
havde dømt, havde vi ikke
vundet alligevel, tilføjer
han.
Trods nederlaget er HF
Mors/Nordmors godt med i
kampen om de to billetter til
JM-stævnet. Og for U14drengene gælder det bare
om at rejse sig så hurtigt som
muligt.
- Nu må vi se, hvordan vi
reagerer på det. Vi har reddet på en bølge indtil nu, så
det kan være, at vi falder lidt
ned, siger Lars ”Landmand”
Nielsen, som dog ser med
fortrøstning på muligheden
for at ende i top to.
- Vi har stadig alle trumfer,
siger han.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 12-13
{{Mål: William Rettig 7, Mads
Svane Knudsen 5, Gustav Carstens 3, Anders Svarrer 3, Morten
Dalgaard 2, Emil Skadhauge 1,
Mikkel Krog 1.

