Storsejr uden at imponere
HF MORS
SILKEBORG-VOEL
HÅNDBOLD - U18 DR. 1. DIV.

32-23

Af David Højmark
dh@mf.dk

NYKØBING: De vandt med ni,

men U18-drengene fra HF
Mors imponerede langt fra,
da Silkeborg-Voel i aftes blev
slået.
Gæsterne havde tabt deres
første kampe med 14, 12 og
10 mål - men det var svært at
se den store forskel på de to
hold i en ualmindelig ringe
første halvleg præget af
stress, sjusk og store misforståelser.
Alligevel var det så som så
med spænding, for det lå i

luften, at HF Mors med en
opstramning af niveau og
højere tempo kunne køre ligaspiller Andreas Toudahls
mandskab over.
Opsang i pausen
Og det skete i anden halvleg.
Afgørelsen faldt i en periode
med stærkt spil af venstrefløj Jakob Poulsen, der med
en række elegante afslutninger fik skabt den afstand,
der i de sidste 20 minutter så
bare voksede støt.
Til slut endte det med en
sejr på ni - og en ambivalent
træner, der naturligt nok
især var utilfreds med første
halvleg.
- Spillerne fik en opsang i
pausen, og så snakkede vi

om at løbe og løbe med dem
- så skulle de nok gå døde,
sagde Lars Krarup.
- Anden halvleg var godkendt, men i første halvleg
og samlet set kunne vi godt
have haft et gear mere, lød
det fra HF Mors-træneren,
som også var ked af attituden efter sejren, hvor spillernes skuffelse over individuelle præstationer virkede
større end glæden over den
trods at store sejr.
- Jeg kan ikke forstå, at
man er sig selv nærmest. At
ens egen personlige succes
kommer før holdets. Vi skal
være glade for at vinde med
ni, sagde Lars Krarup.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 12-11
{{Mål: Jesper Jensen 9, Jakob
Poulsen 7, Kaare Ravn Larsen 5,
Martin Frandsen 5, Kristoffer V.
Kristensen 5, Tobias Balsby 1.

Kristoffer V. Kristensen var
en af dem, der satte tempo i
anden halvleg, da HF Mors
løftede niveauet fra en meget dårlig første. I en anden
kamp i puljen spillede Århus
og Aalborg uafgjort - så de
to hold deler nu førstepladsen med HF Mors i kampen
om de to ligapladser.
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