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Håndboldsæsonen blev startet i god stil af U14 drengene med en flot og sikker 16-4 sejr over Grindsted.

Det var med lidt bange anelser, at vi søndag formiddag drog de 10 kilometer over Simmelbæk for at møde Grindsted i den
første kamp i sæsonen. I en træningskamp havde vi spillet lige op med dem - og vi var til sæsonstarten blevet handicappet af et
afbud fra Peter Bidstrup, der havde fået betændelse i en finger.

Men vi kom godt fra start og førte hurtigt 2-0 efter mål af henholdsvis Kasper Hall og Kristian Nygaard. Sidstnævnte var i
dagens anledning blevet "forfremmet" til førstevalg på venstre back i Peters fravær - en opgave, som Kristian løste til UG.

Vi stod godt i forsvaret og tillod kun Grindsted at score 3 mål i første halvleg. Men det haltede tilsvarende for os i angrebet,
så vi kunne kun gå til halvleg med en spinkel 5-3 føring. Vi løb ikke nok for hinanden, og afleveringerne sad ikke, hvor de
skulle.

I pausen fik vi snakket om at ændre på netop disse ting. Og det hjalp. Vi fik hurtigt bragt os foran med 5 mål, og så var kampen
reelt afgjort, fordi Grindsted ikke formåede at score. Således scorede de kun 1 mål i hele anden halvleg, og den scoring faldt
først 1 minut før tid.

Det skyldes en kombination af et godt og bevægeligt forsvar, men vi kommer ikke uden om, at vores målmand, Christoffer
Jensen, skal have en stor del af æren for de få mål fra Grindsted. Han stod en fantastisk kamp og snuppede stort set alt,
hvad der blev skudt imod ham - selv de mest oplagte chancer blev nappet.

En helt igennem godkendt indsats fra Christoffer. Og han blev fortjent også valgt til kampens spiller.

Næste kamp er om 14 dage på hjemmebane mod Give KFUM. Hvis vi kan levere tilsvarende forsvars- og målmandsspil i den
kamp og formår at løfte vort angrebsspil yderligere, så lover det rigtig godt, ikke bare for den kamp, men for sæsonen som
helhed.
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