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U16 LIGA: Skal HF Mors koble sig på i
topstriden, kræver det en sejr, når
Silkeborg-Voel i aften gæster Skyum
Af Lars Bang Bertelsen
lbb@mf.dk

SKYUM: En sejr er kravet, når

HF Mors’ U16 drenge i ligaen i aften på holdets intime
hjemmebane på Skyum
Idrætsefterskole får besøg af
Silkeborg-Voel.
HF Mors har ambitioner
om at spille med om en af de
to billetter til DM-slutspillet.
Men med kun en sejr i de tre
første kampe, så er den ambition under pres. I en tæt
række har HF Mors hårdt
brug for to point, hvis drømmen om en plads ved DM
skal holdes i live.
- Det lader til, at det er en
række, hvor alle slår alle.
Derfor er der ingen tvivl om,
at vi skal vinde vores hjemmekampe, hvis vi skal holde
os til i toppen af rækken, siger HF Mors-træner Martin
Holmgaard.
Ingen ønskemodstander
Mens HF Mors har to point
for tre kampe, så er aftenens
modstander efter to spillede
kampe endnu uden point i
ligaen. Men for HF Mors er
det ikke just en ønskemod-

stander.
- Vi tabte til dem to gange
før jul, så vi ved, at det bliver
en svær opgave, siger Martin
Holmgaard.
Han må sande, at hans
hold ikke har haft den optimale forberedelse til kampen.
- Det er lidt en svær periode for os. Vi har nærmest
spillet mere kamp, end vi
har trænet, siger træneren,
der til dagligt er håndboldlærer på Skyum Idrætsefterskole, hvor otte af spillerne
på ligaholdet også går til
dagligt.
Håber på opbakning
- I sidste uge var gymnastikuge, hvor håndbolden var
pakket væk. Det betyder
selvfølgelig, at vi ikke er helt
skarpe, men jeg håber, at
hjemmebanefordelen kan
gøre forskellen for os. Der
plejer at være rigtig mange
tilskuere, når vi spiller i Skyum. Både elever fra skolen
men også folk udefra. Vi håber, at der kommer rigtig
mange og støtter drengene
igen, siger Martin Holmgaard.

Han forventer at kunne
mønstre et hold i stærkeste
opstilling.
- Men en enkelt undtagelse er alle mand 100 procent
klar. Vores højre fløj Kristian
Møller fik dog et vrid i ank-

len under træningen i mandags. Men jeg forventer, at
han er klar til at spille, siger
Martin Holmgaard.

Frederik Tilsted og HF Mors skal vinde aftenens kamp mod SilkeborgVoel, hvis drømmen om en plads ved DM skal holdes i live. Arkivfoto:
Peter Mørk

