Væltet omkuld af udvisninger
ÆRGERLIGT: U16-drenge havde kurs mod førstepladsen, men blev sat på plads til sidst
HF MORS
SILKEBORG-VOEL
HÅNDBOLD - U16 DR. 1.DIV

Simon Skadhague (med bolden) og
Sebastian Hinnerup var begge blandt
de bedste, da U16-drengene fra HF
Mors lagde an til at erobre førstepladsen i 1. division. Torsdag aftens topopgør mod Silkeborg-Voel KFUM var velspillet i en stærk første halvleg, men
desværre kunne de lokale drenge ikke
stå distancen og blev sat mere eller
mindre på plads i anden halvleg. De
næste to kampe mod Aalborg Håndbold synes nu afgørende for kampen
om at spille i ligaen til foråret.
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NYKØBING: HF Mors var på vej mod

en fornem sejr i U16-topopgøret
mod Silkeborg-Voel, da få minutters modgang væltede holdet afgørende.
I første halvleg havde 1. divisionsdrengene ellers leveret håndbold på højt niveau og toppet føringen ved 12-6. Og selv om gæsterne
fik reduceret inden pausen, lignede det efterårets hidtil største triumf, da Simon Skadhauge åbnede
anden halvleg med at skaffe en føring på 16-11.
Men netop Skadhauge bragte
derefter HF Mors ind i en periode
med mange udvisninger. Han tog
selv de to første, den sidste meget
tynd, inden også Oliver Alsøer røg
ud. Og de få minutters HF Morsmodgang var lige det, SilkeborgVoel havde brug for.
Selv om keeper Nicklas Graugaard tog godt fra, nåede gæsterne
op, og selv om især Frederik Tilsted
viste scoringsmæssig trods, var
momentum i den grad skiftet, så
gæsterne i en periode med store afbrændere af HF Mors også kunne
trække fra.
Udspillet til sidst
Mod slutningen nærmede det sig
udspilning af HF Mors, som tabte
en periode på 20 minutter med
4-13 - og gæsterne tangerede opvisningsstilen, da de rundede kampen af med assist bag om ryggen og

total udspilning af det høje HF
Mors-pres.
På den måde sluttede U16-kampen helt anderledes, end den begyndte, mens hjemmeholdet var
på toppen.
- Overordnet er jeg meget tilfreds
med både attitude, fight og det generelle spil. Vi spillede en fantastisk flot første halvleg, hvor vores
angrebsspil var noget bedre end i
de første kampe, lød det efter kampen fra træner Martin Holmgaard.

Han var også tilfreds med håndteringen af udeholdets største profiler, som dog fik mere plads i anden halvleg, da hjemmeholdet mistede pusten.
Udvisningerne var han dog ikke
glad for.
- Det haglede ned over os med
udvisninger, og jeg synes ikke, at
dommerne holdt linjen. Men efter
perioden med mange udvisninger
var vi også på 19-19 - og der kan vi
så 100 procent tilskrive os selv, at

vi brænder to straffekast og et hav
af 100 procents-chancer, lød det.
Tror stadig på det
Med nederlaget forsømte HF Mors
muligheden for at erobre puljens
førsteplads. Optimismen er dog i
behold.
- Silkeborg-Voel er et rigtig godt
mandskab, og vi tror stadig på, at
det bliver en indbyrdes kamp mellem os, dem og Aalborg, sagde
Martin Holmgaard.

Puljens to bedste hold spiller i ligaen til foråret.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 14-10
{{Mål: Frederik Tilsted 8, Simon
Skadhauge 7, Sebastian Hinnerup 4, Oliver Alsøer 2, Mads Hoxer 2, Sebastian
Højland 1.

