HF Mors 2 bliver nummer to
ÅRHUS HÅNDBOLD
HF MORS
HÅNDBOLD - U18 DR. 1. DIV.

27-25

Af David Højmark
dh@mf.dk

ÅRHUS: U18-drengene fra HF

Mors 2 må nøjes med andenpladsen i 1. division.
Det blev afgjort søndag, da
holdet var i Aarhus til et direkte slag om puljesejren,
der desværre endte med en
marginal, men altafgørende
forskel til fordel for hjemmeholdet.
- Jeg var lidt betænkelig inden kampen - også fordi Fre-

derik Holst er ude med hjerenerystelse, så vi spillede
kun med en keeper, fortæller træner Lars Krarup, som
dog hurtigt skulle få grund
til at glæde sig.
HF Mors sad nemlig på
kampens åbning og bragte
sig foran med 8-4, og mulighederne for at øge føringen
var der også.
Desværre blev flere chancer for at score i tomt mål ikke udnyttet, og i stedet fik
Århus Håndbold fat om
kampen og nåede på 9-9, inden HF Mors så igen trak lidt
fra til en kneben pauseføring.

- Men i anden halvleg var
vi uskarpe i mange facetter.
Vi lod dem komme væltende, og deres højreback lavede nok 10-11 mål, siger Lars
Krarup og beskriver samtidig angresspillet som stillestående.
Spillede med brækket næse
Det skyldtes blandt andet, at
topscorer Kristoffer Kristensen brækkede næsen - for
selv han om spillede videre,
var han naturligt nok hæmmet i resten af kampen.
- Og så løb vi tør for idéer
til sidst og lavede tekniske
fejl. Det var ærgerligt. Århus

er et godt hold, men vi kunne godt have slået dem, siger
Lars Krarup.
Med forårets første nederlag er HF Mors 2 sikker på at
ende på andenpladsen i 1.
division uanset resultatet af
sidste puljekamp mod Team
Tvis-Holstebro 2.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 13-15
{{Mål for HF Mors: Kristoffer Kristensen 6, Frank Gisselbæk 5,
Mads Harritz 4, Magnus Godsk 3,
Mathias Stisen 3, Martin Frandsen 2, Asger Stisen 1, Kaare Ravn
Larsen 1.

HF Mors tog point fra tophold
AGF/VIBY 2
HF MORS 2
HÅNDBOLD - U16 DR. 1. DIV.

25-25

Af Lars Bang Bertelsen

Kampen i Århus sluttede
25-25, og gæsterne var endda tæt på at snuppe begge
point, da de førte med 25-23
kort før tid.

lbb@mf.dk

ÅRHUS: HF Mors’ U16-dren-

ge i 1. division sikrede sig et
overraskende point i udekampen mod AGF/Viby.

Et point var stærkt
- Det var selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke fik sejren, men
et point er også stærkt på
udebane mod en rigtig stærk

modstander. Det var over al
forventning. Spillerne leverede en super fight og spillede klogt i de rigtige situationer, siger HF Mors-træner
Henrik Tilsted, der har ekstra plusser i karakterbogen
til Jeppe Borregaard og Simon Vestergaard.
- Det var en helt lige kamp,
så uafgjort var et fair resul-

tat, siger Henrik Tilsted.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 14-14
{{Mål for HF Mors: Jeppe Borregaard 7, Jeppe Kudsk 5, Simon
Vestergaard 4, Gustav Tange 3,
Jakob Spanggaard 2, Mathias
Purup 2, Magnus Bro 1 og Kristian Møller 1.

Pligtsejr til HF Mors/Nordmors
HF MORS/NORDM.
HANSTHOLM IF
HÅNDBOLD, U14-PI., 2. DIV.

19-12

Af Emil Carstens
Studentermedhjælper

SEJERSLEV: HF Mors/Nord-

mors havde ingen problemer med at hive sejren hjem
imod bundholdet.
Holdet spillede søndag
imod rækkens nummer chok
Hanstholm som kun har

vundet en enkelt kamp.
Morsingboerne leverede
hvad der skulle til for at vinde, og der var aldrig for alvor
tvivl om hvem der ville løbe
afsted med sejren.
- Vi spillede fint, og leverede det der skulle leveres, og
Hanstholm havde i virkeligheden kun en spiller som har
niveau til 2. Division, konstaterer HF Mors/Nordmors
træneren, Lars Bo Majgaard.
I det hele taget var det en

kamp hvor især bagspillerne
brillerede.
Stærke bagspillere
- Alt kom fra vores bagspillere, Sofie Majgaard, Josefine
Jensen og Sofie Knudsen i
dag, og resten af holdet lavede kun et mål, så ros til dem,
siger Lars Bo Majgaard.
Holdet spiller næste gang
imod Holstebro, i en direkte
duel om andenpladsen i
rækken.

- Vi glæder helt vildt, men
vi ved også det ikke bliver
nemt. Vi vandt godt nok over
dem tidligere, men de har så
som det eneste hold formået
at slå Thy, så det bliver spændene, lyder det fra træneren.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 9-4.
{{Mål for HF Mors/Nordmors:
Josefine Jensen 9, Sofe Majgaard
5, Sofie Knudsen 4, Caroline Jørgensen 1.

