Stor overraskelse af
U16-ligadrengene
SEJR: Målmand scorede tre gange, da HF Mors slog topholdet
HF MORS
SKANDERBORG
HÅNDBOLD - U16 DRENGE LIGA

26-25

Af David Højmark
dh@mf.dk

NYKØBING: Final Four-drøm-

men er ikke helt død og begravet endnu for U16-ligadrengene i HF Mors.
I går tog holdet imod topholdet fra Skanderborg, og
efter en skuffende åbning på
foråret var der ikke lagt op
til, at HF Mors skulle blive de
første til at tage point fra østjyderne.
Men det blev de. For efter
en fremragende kamp med
målmandstalentet Nicklas
Nielsen som helt i begge ender af banen kunne U16drengene juble over en overraskende sejr på 26-25.
- Uanset hvor vi ligger, har
vi en tro på, at vi kan slå alle.
Og det fik vi bevist, lyder det
fra en meget glad Martin
Holmgaard, træner for HF
Mors.
Han kom selv til at spille
en rolle, for efter en ellers
god start mistede HF Mors
momentum og kom bagud
med to, da han tog en timeout, der blev fulgt op af 3-0
til HF Mors.
Og så havde hjemmeholdet ellers de små føringer
kampen ud - kulminerende
med et drama til allersidst.
Tre mål af målmand
En af hovedaktørerne var
igen Nicklas Graugaard, og
denne gang nøjedes keeperen ikke med at forhindre
mål - han scorede dem også
selv.
Hele tre gange sendte den
unge målmand bolden fra
eget felt og op i Skanderborg-målet, når østjyderne
kiksede forsøgede på at bytte deres målmand ud for en
ekstra markspiller.
Det var i høj grad også
med til at løfte troen på sejr,
og samtidig var et kompakt
6:0-forsvar godt indstillet på
at stække en fintestærk
bagspiller og i stedet tvinge
Skanderborg til afslutninger
fra fløjen.
- Vi lavede de rigtige ting
og havde fuldstændig styr på
dem taktisk. Nogle af de
ting, vi ville have dem til at
gøre, fik vi dem lokket til, si-

Nicklas Graugaard Nielsen stod en flot kamp i målet og scorede hele tre gange, da HF Mors vandt U16kampen mod topholdet fra Skanderborg. 
Arkivfoto: Ole Iversen
ger HF Mors-træneren, der
også fremhæver de seneste
ugers kamppause som en
fordel, fordi holdet har fået
trænet mere effektivt.
- Vi spillede med flere afleveringer i angrebsspillet,
og det har vi haft fokus på,
siger Martin Holmgaard.
Nyt håb om top to
Han fremhæver også topscorer Frederik Tilsted for en
god kamp - og Oliver Alsøer
for stærkt forsvarsspil udover sine fire mål. Og så glæ-

der han sig over, at HF Mors
med sejren har åbnet døren
på klem til top to og dermed
en plads i Final Four og kampe om DM-titlen.
- Får vi en sejr næste gang,
ligger vi pludselig godt til
med seks point og minus to
til de forreste, siger han.
Meget skal dog stadig gå
HF Mors-spillernes vej, og
det ligner et krav, at de skal
slå det andet tophold, Fredericia-Trelde, med seks mål i
Nordmorshallen på lørdag.
- Men der er ingen, der er

uslåelig. Vi har underpræsteret i de første kampe, men
nu præsterede vi over to
gange 30 minutter, siger
Martin Holmgaard.

KAMPFAKTA
{{Pausestillling: 15-14
{{Mål: Frederik Tilsted 7, Simon
Skadhauge 5, Oliver Alsøer 4,
Jeppe Borregaard 3, Nickals Nielsen 3, Sebastian Højland 2, Mads
Hoxer Hangaard 1, Gustav Tange
Andersen 1.

