HF Mors varmede op
til skæbnekampen
VELLYKKET TEST: Sidste puljekamp brugt på forberedelse
SILKEBORG-VOEL
HF MORS
HÅNDBOLD - U18 DR. 1. DIV

21-28

Kasper Lindgren scorede fire
gange i sidste puljekamp inden
den afgørende kvalifikationskamp til U18-ligaen. Arkivfoto:
Diana Holm

Af David Højmark
dh@mf.dk

VOEL: Pointene var uden be-

tydning, men det kunne ikke
ses på indsatsen, da U18drengene fra HF Mors i aftes
forberedte sig på den afgørende
ligakvalifikationskamp mod Ikast Håndbold
på lørdag.
Modstanderen var Silkeborg-Voel på udebane, og
med en hovedsageligt koncentreret og motiveret omgang håndbold kørte HF
Mors sikkert sejren hjem,
selv om kampen langt hen
ad vejen blev anvendt som
forberedelse til på lørdag.
Cheftræner Lars Krarup
var således i Ikast for at se
modstanderne an og optage
video af dem. Og i Voel havde Torben Simonsen også
blikket rettet mod Ikast.
- Vi var koncentrerede hele
vejen igennem, men det var
en kamp, hvor vi kunne få testet forskellige forsvarsformationer i forhold til den
vigtigere kamp på lørdag.
Og så var det en kamp, vi
kunne bruge til at tanke selvtillid, så det var fint, siger
han.
HF Mors åbnede ganske
udmærket med sit offensive
forsvar, men kom til gen-

med seks mål på seks forsøg.
Først i de sidste 10 minutter gik indianerbold i den
med to hold, der havde hvert
sit fokus: Silkeborg-Voel på
den suveræne nedrykning
uden point for 10 kampe og
HF Mors på kampen mod
Ikast Håndbold.
- Alle fik masser af spilletid, og det var en kamp, vi
kom fint igennem, selv om
den ikke betød noget, siger
Torben Simonsen.
HF Mors møder lørdag
klokken 13 Ikast Håndbold i
Hammel Idrætscenter. Vinderen af kampen spiller i ligaen efter nytår.

KAMPFAKTA
gæld lidt mere sløjt ind i
kampen rent angrebsmæssigt.
Ingen problemer
I de sidste 10 minutter op til
pausen gik gæsterne så tilbage i et 6:0-forsvar, og med
gradvist mere bid i angrebet

fik gæsterne også trukket afgørende fra med en pauseføring på syv.
Den voksede i anden halvleg, som også blev brugt på
at teste forskellige konstellationer i midterforsvaret - og
som viste Martin Frandsen
som sikker straffekastskytte

{{Pausestilling: 7-14
{{Mål: Martin Frandsen 8 (6),
Kristoffer V. Kristensen 6, Kasper
Lindgren 4, Frank Gisselbæk 3,
Tobias Layland 2, Tobias Balsby 1,
Jakob Poulsen 1, Frederik Rettig
1, Lasse Højriis 1.

