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BREUM: Foråret skal tage en
helt skæv udvikling, hvis
ikke HF Mors-herrerne
skal ende sæsonen med at
spille om oprykning til jyllandsserien.
Her vil de fleste mene, at
holdet med de tidligere ligaspillere hører hjemme,
og i går tog HF Mors et nyt
skridt i den retning med
sejr i udekampen mod Fursund-Sundsøre.
Og det skete endda, selv
om det aldrende hold var
hårdt ramt af skader - og
en mand, der kom for sent.
- Vi havde kun tre reelle
bagspillere med, men Morten Poulsen og Klaus Larsen gjorde det rigtig godt
mand mod mand, fortæller
træner Jesper Jakobsen og
tilføjer, at der også var gode indspil til stregen, hvor
Bo Bech og Kristian Fredholm huserede.
I den meget jævnbyrdigere første halvleg lykkedes det for HF Mors at få
hjemmeholdet ned i gæsternes tempo.
- De scorede nogle mål
på hurtige opgiverkast,
men ellers stod vi godt i
forsvaret, siger Jesper Jakobsen.

Han fik en ny udfordring
i anden halvleg, da Henrik
Markussen gik ud med et
trælår. Det gav til gengæld
Bo Bech mulighed for at vise sig frem i bagkæden,
hvorfra han scorede flere
gode mål på gennembrud.
- Og da Nils Pedersen endelig havde fundet den rigtige hal, vi skulle spille i,
kom han ind og bidrog
med fire mål fra højre fløj,
siger Jesper Jakobsen.
Påtaler af dommere
Han melder alt i alt om en
god dag på kontoret for det
rutinerede mandskab - også selv om han undervejs
trak en advarsel for brok.
Også Henrik Markussen
fik en påtale af dommerne.
Ifølge Jesper Jakobsen fik
han besked på at købe nogle nye sko, da der var for
meget harpiks på dem, han
brugte.
Det ødelagde dog ikke
søndagshumøret og udsigten til at forsvare førstepladsen foråret ud.
- Nu skal meget gå galt,
hvis vi ikke vinder puljen,
siger Jesper Jakobsen.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 12-13
{{Mål: Morten Poulsen 7, Klaus
Larsen 6, Bo Bech 5, Nils Pedersen 4, Henrik Markussen 3, Kristian Fredholm 2, Jesper Johansen 2.

