Tobias Primdahl scorede otte
gange for HF Mors, men for
mange profiler var under niveau, da U18-drengene tabte. 
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NYKØBING: Der bliver ingen

kamp om DM-titlen for U18drengene i HF Mors.
Det står næsten helt klart
efter lørdagens skuffelse
hjemme mod Skanderborg,
der slog et HF Mors-hold
langt fra toppen og med flere profiler, der skuffede individuelt.
Kampens åbning var ellers
lovende med en viljestærk
Nikolaj Spanggaard, der udnyttede pladsen i et offensivt
Skanderborg-forsvar, som
havde stor opmærksomhed
på Peter Overgaard.
Han fik desværre ikke selv
nogen særlig rolle i kampen,
der også gav klare eksempler på, hvor svært det kan
være for en ungdomsspiller
at overføre gode ligaminutter på seniorplan til samme
skarphed i en ungdoms-

kamp dagen derpå.
Mindre end 20 timer forinden havde målmand Mads
Primdahl debuteret i ligaen,
og stregspiller Allan Toft
Hansen havde scoret sine
første ligamål for Mors-Thy.
I første halvleg af U18-kampen på samme bane præsterede Allan Toft Hansen en
miserabel afslutning i på et
overskud i helt fri position,
mens Mads Primdahl begik
de første af flere målmandsdrop.
Dårlige i overtal
Bedre gik det for Marcus
Christensen, som havde en
svag kamp i Esbjerg at revanchere, og som blandt andet gjorde det med en god
taktstok i kontrafasen blandt andet på et angreb,
han selv afsluttede til perfektion med scoringen til 1210.
Fire sekunder før pausen
fremtvang han desuden et
direkte rødt kort til en Skanderborg-spiller, der greb fat i
hans arm under en afslut-

ning fra stregen, og på halvlegens sidste aktion kunne
Mads Andersen derefter
sende straffekastet ind til
13-11.
Det eftergølende overtal
blev desværre forvaltet dårligt, og havde det ikke været
for et par fløjscoringer af Tobias Primdahl kunne begyndelsen på anden halvleg have udviklet sig helt skævt for
HF Mors.
Chancen spildt til sidst
Problemerne var dog store
nok - ikke mindst for Mads
Primdahl, som efter endnu
et drop lod sig udskifte med
Lasse Højriis. Han fik desværre heller ikke fik fat, men
til gengæld fik HF Mors fornyet bid i angrebet inden
den afslutning, der alligevel
endte i en stor skuffelse.
Tre minutter før tid kom
hjemmeholdet i overtal ved
23-24, men heller ikke denne gang blev det udnyttet,
selv om holdet fik to store
chancer for point. Først misbrugte Tobias Primdahl i

helt fri position, og da det efterfølgende helbanepres fik
Skanderborg til at smide
bolden væk, endte den gratis ekstrachance med en
Mads Andersen-afslutning
forbi mål.
Så var slaget tabt, og
drømmen om Final Four så
godt som knust.
- Der er en teoretisk mulighed, men med det spil, vi har
leveret i de sidste to kampe,
fortjener vi heller ikke en af
de to pladser, siger HF Morstræner Lars Krarup.
- Jeg er lidt ræd for, at der
er ved at være udsolgt af ressourcer, og det er jeg et eller
andet sted også afklaret
med, tilføjer han.

KAMPFAKTA
{{Stillinger undervejs: 3-1, 6-4,
8-6, 11-10, (13-11), 14-14, 16-18,
19-20, 22-22, 25-26.
{{Mål for HF Mors: Tobias Primdahl 8, Mads Andersen 4 (1), Nikolaj Spanggaard 4, Peter Overgaard 3 (1), Marcus Christensen
3, Allan Toft Hansen 3.

