HFM JM-klar med storsejr
TRIUMF: Det
unge af HF Mors’
to U18 hold i 1.
division er klar til
JM-finale
HF MORS 2
TEAM TVIS/H
HÅNDBOLD - U18 DR 1. DIV

35-17

Af Lars Bang Bertelsen
lbb@mf.dk

Tobias Balsby og HF Mors lammetævede Team Tvis Holstebro.

Arkivfoto

NYKØBING: HF Mors har efter

julepausen haft to U18 hold i
1. division, som klubben har
delt op på årgange.
Søndag sikrede det unge
hold bestående af lutter
førsteårsspillere sig ganske
imponerende en plads i finalen om det jyske mesterskab,
da HF Mors hjemme i Jyske
Bank Mors Arena pryglede
Team Tvis Holstebro med
hele 35-17.
- Det er godt gået, når man
tænker på, at vi udelukkende har førsteårsspillere på
det her hold. De har overrasket mig positivt og har meget hurtigt fundet sig hjem-

me i det koncept, som vi gerne vil spille. Og så har de fået
bygget et vindergen op. Det
viste de også i påsken, hvor
de nåede semifinalen i en
stærkt besat turnering i Frederikshavn. I den turnering
var årgangen endda udvidet
med førsteårsseniorer og alligevel nåede det her hold
frem til semifinalen, siger
HF Mors træner Lars Krarup.
Slutkampen om det jyske
mesterskab kommer til at stå
mod vinderen af den anden
1. divisionspulje. Det bliver
formentlig Team Tvis Holstebros førstehold.

Søndag var det Team Tvis
Holstebros andethold, der
besøgte arenaen uden at få
et ben til jorden. Da Fredericia og Silkeborg spillede uafgjort kunne HF Mors altså
nappe JM-billetten med en
sejr, og den var aldrig i fare.

målmaskinen Andreas Dam
sit flotte forår. Han scorede
11 gange på 13 forsøg. I målet var Frederik Larsen ligeledes i topform med en redningsprocent på imponerende 60.

Målmaskinen Dam
Allerede ved pausen førte
værterne med 10 mål, og de
blåblusede formåede at holde dampen oppe i anden
halvleg og sendte gæsterne
hjem med en ordentlig røvfuld.
Hos HF Mors fortsatte

{{Pausestilling: 17-7.
{{Mål: Andreas Dam 11, Kasper
Lindgren 6, Kasper Have 4, Tobias Balsby 4, Frederik Rettig 4,
Mads Dam 3, Mark Petersen 1,
Emil Foldager 1, Jesper Jensen 1.
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