HF Mors’ U18-drenge knuste Kolding IF på en halvleg
U18-drengene havde
let spil i 1. division
AF DAVID HØJMARK
dh@mf.dk

Håndbold - U18 Dr 1. div:
Kolding IF 2 - HF Mors
21-35 (5-21)

Der var absolut ingen tvivl
om udfaldet, da HF Mors
i går fortsatte vejen mod
et forår i ligaen.
I udekampen mod Kolding IF 2 var de unge
morsingboer så overlegne, at tingene i den grad

var afgjort med en pauseføring på hele 16 mål.
Medvirkende var en
fortsættelse af det vellykkede 4:2-spil med to
stregspillere - og med Peter Overgaard og Nikolaj
Spanggaard til at komme i fart fra backerne var
det en smal sag at overmatche hjemmeholdets
forsvar og score hele 21
gange på de første 40 minutter.
- Når Peter og Nikolaj
blev tacklet ned, var muligheden for at dumpe
bolden ind til stregspil-

lerne rigtig god, så det
var fint, beskriver træner
Lars Krarup spillet, som
også var godt i forsvaret.
- Defensivt stod vi fint
og havde mange gode
parader - og Mads Meldgaard tog det, der kom
forbi, så vi fik vi mange
kontraløb, siger han.
Med føringer på 8-1 og
13-2 var kampen lukket
på ingen tid, så eneste
skuffelse var, at HF Mors
efter 21-5 ved pausen gik
hen og tabte anden halvleg.
- Vi snakkede om det i

omklædningsrummet.
Jeg sagde, at nu skulle vi
ikke have en kamp, der
ender 20-35 eller sådan
noget. Nu skulle vi holde fokus. Men jeg kunne
også godt se på dem, at
det blev svært, siger HF
Mors-træneren og kalder
det typisk, at den slags
kampe falder lidt sammen i anden halvleg.
- Så er man også bare
nødt til at sige, at sådan
er kampen. At vinde med
14 mål er også svært at
brokke sig over. Det er
lidt ærgerligt at tabe an-

den halvleg med 14-16,
og det var jeg ikke tilfreds
med. Men nogen større
samtale om det havde vi
ikke, siger Lars Krarup.

Han ærgrer sig formentlig
mere over den melding,
der kom sidst på eftermiddagen fra Skanderborg, hvor topholdet
smed point med uafgjort
mod Ikast Håndbold. Det
betyder, at HF Mors ikke
kan afgøre sagen alene
med sejre i de næste
kampe mod AGF og Team
Favrskov. Der skal med

stor sandsynlighed også
skaffes et resultat i kampen den 14. december på
hjemmebane mod Ikast
Håndbold, hvis HF Mors
skal spille i ligaen efter
jul.
Mål: Tobias Primdahl 8,
Peter Overgaard 7, Nikolaj
Spanggaard 6, Allan Toft
Hansen 6, Mads Andersen
3, Kristoffer Kristensen
2, Joachim Østergaard 2,
Mathias Stisen 1.

