Gustav Tange i en afslutning fra stregen.

SINE fik
Skyum-klø
STORSEJR: Toppræstation af U16drengene fra HF Mors, der udnyttede
meget stærk hjemmebane
HF MORS
SINE HÅNDBOLD
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Af David Højmark
og Peter Mørk (foto)
dh@mf.dk

SKYUM: Så er HF Mors for al-

vor med i U16-ligaen.
I går bød det lokale hold
SINE Håndbold op til dans
på Skyum Idrætsefterskole,
og det blev en ensidig forestilling med et hjemmehold i
hopla og et udehold, der fik
en forrygende omgang tæsk.
- Det havde vi bestemt ikke
regnet med. Men jeg vidste
godt, at vi er stærke i Skyum.

Drengene føler sig trygge
ved at præstere der, og det
var klart til vores fordel, siger træner Martin Holmgaard oven på sejren.
Den blev til i en tætpakket
hal med omkring 300 engagerede tilskuere - og de gjorde det svært for SINE.
- De var virkelig kommet
på udebane. Det var også
grunden til, at vi kunne kyse
dem så meget - og så steppede vi selv op i forhold til
kampen i Fredericia. Drengene tog sig sammen og fik
vist, at vi kan være med i ligaen, siger Martin Holmgaard.
Kampen fandt sin afgørel-

U16-drengene og træner Martin Holmgaard var i den grad ovenpå
i årets første ligakamp på hjemmebane.

Simon Skadhauge fortsatte sin gode form og scorede ni gange.
se allerede i første halvlegs
sidste kvarter. Fra 6-5 rykkede HF Mors til 15-9 og en

pauseføring på 19-10 - i høj
grad takket være strålende
målmandsspil af U18-lands-

holdskeeperen
Nicklas
Graugaard.
Han forlod første halvleg
med en redningsprocent på
imponerende 58 - også fordi
HF Mors læste SINE-profilen
Jonathan Würtz godt og lod
venstrebacken, der også
spiller på U18-landsholdet,
afslutte fra distancen, hvilket Nicklas Graugaard havde det fint med.
Samtidig leverede HF
Mors i angrebet med to nimålsskytter i Frederik Tilsted og Simon Skadhauge og efter en kort SINE-opblomstring i starten af anden halvleg, rettede en timeout op på udviklingen, hvor-

efter HF Mors trods en del
udskiftninger kunne køre
sejren hjem med føringer på
10-12 mål.
Dermed er HF Mors for alvor med i kampen om topplaceringerne i en ligapulje,
der tegner jævnbyrdig.
Næste kamp er om otte dage på udebane mod Vejle
Idrætsefterskole.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 19-10
{{Mål: Frederik Tilsted 9, Simon
Skadhauge 9, Oliver Alsøer 3,
Jeppe Borregaard 3, Mads Hoxer
Hangaard 3, Gustav Tange 2, Sebastian Hinnerup 2, Sebastian
Højland 1, Kristian Møller 1.

