Hård uge for U16-drenge
HF Mors har mistet
motivationen efter
oprykning til ligaen
AF DAVID HØJMARK
dh@mf.dk

Håndbold - U16 Drenge
1. division: Viborg HK HF Mors 23-20 (12-9)

Pladsen i ligaen er sikret, og det er måske
også grunden til, at
U16-drengene fra HF
Mors har taget et
formdyk.
Denne uge åbnede
med et skuffende nederlag til Randers HH
i Elite Cup, og torsdag
blev der fulgt op med
et nyt nederlag - denne gang til Viborg HK i
1. division.
- Luften er nok gået lidt ud af ballonen,
konstaterer
træner
Martin
Holmgaard,
der beretter om en
dårligt spillet udekamp med HF Mors
bagud i stort set hele
kampen.
Og den dårlige indsats er nem at forklare
med manglende fokus.
- Det er en blanding
af manglende energi
og en selvtilfredshed
over, at man har sikret oprykningen, siger
han og nævner også
et hårdt skoleprogram
som noget af det, der
er med til at fylde op i
hovederne på spillerne.
Spillemæssigt funge-

rede ikke meget mod
Viborg HK, som HF
Mors slog med 28-17
på hjemmebane for en
måned siden.
- Vi fik ellers fint nok
fat i anden halvleg,
og vi er ikke utilfredse med kun at lukke
23 mål ind. Men vi
brændte alt for mange
chancer, siger Martin
Holmgaard og tilføjer,
at det samme gjorde sig gældende mod
Randers HH.
- Koncentrationen er
der ikke, og man giver
sig ikke lige det ekstra,
siger han om den nuværende tilstand.

Næste søndag tager
HF Mors imod topholdet Aalborg Håndbold
i en kamp uden betydning, men med mulighed for at finde tilbage
i rette gear.
Det bliver også nødvendigt.
- Det kan godt blive
en slem kamp. Hvis vi
ikke finder motivation
er Aalborg et godt hold
at spille imod, siger
Martin
Holmgaard,
som dog forventer, at
motivationen til kampen mod det suveræne tophold vil være
helt på plads.
Mål: Mark Petersen
6, Frederik Tilsted 5,
Andreas Alling-Dam 4,
Jeppe Skadhauge 3,
Frederik Rettig 2.

