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NYKØBING: U18-drengene fra

HF Mors ligner igen et hold,
der skal slås om DM-titlen.
Lørdag blev der fulgt op på
nederlaget hjemme mod
Kolding IF med en klar sejr
over Aalborg Håndbold - en
modstander, der ellers vandt
premiererunden over HF
Mors med fem mål.
Stærkt forsvar og en stor
præstation af Mads Primdahl i målet var med til at
sikre det overtag, der efter
en lige start på kampen udviklede sig til en ydmygelse
med en føring på hele 11
mål i anden halvleg.
- Inden kampen havde vi
snakket om, at vi ikke skulle
have fokus på, om vi skulle
til DM. Vi har ikke for vane at
komme til DM, og det er ti år
siden, HF Mors har været det
sidst, så det er bare en bonus, hvis vi kommer det, siger træner Lars Krarup, som
fik fuld udbytte af den mentale snak.
- De her drenge kan bare,
når det gælder. Det kan godt
være, at vi taber en kamp i ny
og næ, men så har de set

Marcus Christensen var blændende for HF Mors.

modstanderne an og er bare
knivskarpe i returkampen,
siger han.
Eminent Marcus Christensen
I Nykøbing Hallen gjaldt det
især Marcus Christensen.
Den unge bagspiller spillede
et brag af en kamp og scorede 11 mål på 11 forsøg - og
satte blandt andre U18landsholdsspilleren Magnus
Saugstrup til vægs.

- Det var både med
standskud, hopskud og gennembrud. Det var hele paletten, roser Lars Krarup.
Den store præstation var
med til at fjerne spændingen
mod Aalborg og forsvare
den andenplads, der giver
adgang til final four om DMtitlen i april.
- Men det er ikke noget, vi
spekulerer i. Vi vil bare gerne se noget udvikling og vin-
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de de kampe, vi kan, siger
Lars Krarup.

KAMPFAKTA:
{{Pausestilling: 17-14
{{Mål for HF Mors: Marcus Christensen, Peter Overgaard 6, Allan
Toft Hansen 6, Nikolaj Spanggaard 4, Mads Andersen 4, Tobias Primdahl 2.

