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NYKØBING: HF Mors gjorde

en fornuftig figur, da holdet lørdag dystede mod
HEI/VRI i U16-ligaen.
Hjemme i Nykøbing Hallen blev det til et smalt nederlag på 21-25 mod de
østjyske gæster, der regnes
for at høre til blandt de
bedste på landsplan.
- Vi har rykket os rigtig
meget mod et hold, vi tabte
med 16 mål til, da vi mødte
dem ved HEI Cup. Jeg vil
endda kalde det et ærgerligt nederlag, for vi formåede at spille med om sejren, siger Martin Holmgaard Pedersen, træner for
HF Mors.
Udgangspunktet var et
velfungerende forsvar med
Andreas Alling Dam som
bedste mand sekunderet af
Frederik Rettig, Kasper
Lindgren og Jeppe Østergaard.
- Vi stod pissegodt i forsvaret i de første 20 minutter, og holdene fulgtes ad,
fortæller Martin Holmgaard Pedersen.
Men herefter fik hjem-

meholdet en periode på
cirka 20 minutter, hvor både forsvar og angreb dykkede i kvalitet - en periode,
gæsterne vandt med 12-5.
Forsvaret faldt i antallet af
tacklinger, og det gør man
ikke ustraffet mod et hold
som HEI/VRI.
- Det blev fatalt, siger
Martin Holmgaard Pedersen, der tilføjer, at dykket
kom i en periode, hvor der
blev skiftet på flere pladser.
- Men vi har det princip,
at det er vigtigere, at den
enkelte spiller udvikler sig,
end det er at vinde kampene. At vinde ligaen er i og
for sig ligegyldigt - det
handler om at få flest mulige spillere udviklet mest
muligt.
Efter en timeout i anden
halvleg, hvor der blev talt
med store bogstaver, kom
HF Mors tilbage på sporet,
og der blev fightet igennem til slut. Tættere på end
de fire lykkedes det dog ikke at komme.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 10-14
{{Mål for HF Mors: Andreas Alling Dam 7, Frederik Tilsted 5,
Kasper Lindgren 3, Jeppe Østergaard 3, Tobias Balsby 1, Mark
Petersen 1, Jeppe Skadhauge 1

