HF Mors’ U18-drenge er klar til ligaslag
Sikker sejr over bundhold inden det afgørende møde med Ikast
Håndbold
AF DAVID HØJMARK
dh@mf.dk

Håndbold - U18 Drenge 1.
division: Team Favrskov HF Mors 20-27 (10-16)

HF Mors er klar til skæbnetimen i U18-drengenes 1. division.
På søndag tager holdet
imod Ikast Håndbold
til et direkte opgør om
at følge med Skanderborg op i ligaen. Vinderen rykker op, og træner
Lars Krarup ser frem til
en kamp, som klubben
har valgt at gøre noget
ekstra ud af.
- Det bliver et brag i
hallen på søndag. Et
stort arrangement med
spisning for sponsorer

inden kampen, og jeg
tror, at der bliver fuld
knald på. Så må vi håbe,
at vi kan veksle det med
at glæde sig til kampen
til noget godt spil, siger
han.
Det gør han oven på
endnu en pligtsejr denne gang på syv mål
ude over bundholdet
Team Favrskov, der var
sat til vægs med en tidlig
HF Mors-føring på 11-2.
- Drengene kunne godt
mærke, at den famøse
kamp mod Ikast nærmer sig, så vi prøvede
at holde os skarpe, siger
HF Mors-træneren om
kampens
indledning,
der så blev fulgt op af
en mere halvhjertet indsats.
- Jeg ville gerne, at
drengene ikke gjorde
det, men derefter gik
de på cruise control.
Vi er ikke skabt til det
med at give bøllebank

Og nu ser holdet frem
til endnu et forsøg på at
nå det forjættede ligaland, som har kikset flere gange før.
- Tanken har også strejfet mig, at bare der nu
ikke går for meget nervøsitet i den. Men jeg
tror, at vi har værktøjerne til at klare det, siger
han om skæbnekampen
på søndag.

med 15-20 mål. Der går
for meget fantasi i den,
siger Lars Krarup, som
dog hæfter sig ved, at
han igen fik afprøvet det
vellykkede 4:2-spil med
Mathias Stisen og Allan
Toft Hansen som de to
stregspillere.

Mål: Mads Andersen 7,
Tobias Primdahl 5, Peter
Overgaard 5, Marcus Christensen 3, Mathias Stisen
3, Kristoffer Kristensen 2,
Allan Toft Hansen 2.

