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Kæmpe skuffelse for
U18-drenge
LIGAVAL: U18-drengene tabte stort i afgørende kamp
IKAST HÅNDBOLD
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Af David Højmark
dh@mf.dk

HAMMEL: Øens bedste U18-

drenge må nøjes med 1. division efter nytår.
Det blev afgjort lørdag, da
HF Mors tabte opspilskampen i Hammel mod Ikast
Håndbold, som kun i en periode af anden halvleg var
presset på måltavlen.
Efter at have stort bagud
nåede fik HF Mors reducereet til 18-20, men så misbrugte morsingboerne et
par chancer for nærmere
kontakt, og da midtjyderne
igen trak fra, var kampen afgjort.
Og så var der dømt stor,
massiv og tung skuffelse i HF
Mors-omklædningsrummet.
- Det var en hård en at sluge, og der gik 20 minutter,
før der var en, der sagde noget. Det var ikke det, vi havde håbet på og drømt om,
men på dagen tabte vi til et
bedre hold, lyder det fra træner Lars Krarup.
Han angiver nerver op til

»

Der ligger et stykke
arbejde i at få spillerne hevet op igen. Vi
er rigtig dybt nede i
rendestenen.

LARS KRARUP, HF Mors-træner

kampen som en af årsagerne
til den skuffende præstation.
- Jeg kunne mærke, at der
var en mere trykket stemning op til kampen, end der
plejer at være - og at det for
flere af spillerne var sidste
chance for at spille i ligaen,
siger han og fremhæver også
modstandernes tre landsholdsspillere som afgørende
for udfaldet.
- Og vi må bare erkende, at
når man spiller sådan nogle
kampe, er det vigtigt, at mere end tre-fire mand ud af 12
er der på dagen, siger han.
Store klubber i 1. division
Nedturen kommer bare ni
måneder efter, at HF Mors
blev nummer tre i sidste sæsons ligapulje - én sejr fra at
spille om DM-titlen i 2015.

Nu står den så på 1. division, og spørgsmålet melder
sig derfor, om trænerteamet
har fået rykket efterårets
U18-drenge tilstrækkeligt.
- Det synes jeg. Vi startede
med at vinde med et mål
over Silkeborg-Voel i kvalspillet, og dem satte vi på
plads med ni og syv i puljen.
Tvis-Holstebro slog vi også i
begge kampe, siger Lars Krarup og tilføjer, at puljevinderne fra Aalborg er et hold,
der står dårligt til HF Mors,
mens man formentligt havde gjort mere mod Århus,
hvis ikke østjyderne havde
stillet op med ligamålmand
Emil Nielsen.
Samtidig påpeger HF
Mors-træneren, at store
klubber som Silkeborg-Voel
og Skjern heller ikke har deres bedste U18-drenge i ligaen.
- Så vi skal også se på det
med de nuancerede briller.
Vi er kommet et godt stykke
vej med et hold, der ikke har
spillet sammen før, siger
han.
Målet er puljesejr
Det gør dog ikke skuffelsen
over at snuble på målstregen

mindre, og Lars Krarup ser
frem til en mental opgave.
- Der ligger et stykke arbejde i at få spillerne hevet op
igen. Vi er rigtig dybt nede i
rendestenen, siger han uden dog at frygte tab af
spillere inden foråret.
- Jeg går ud fra, at vi holder på spillerne. Vi har heldigvis fået opbygget et godt
træningsmiljø og har overbevist de unge spillere om,
at det er det, det drejer sig
om. Og hele vores verden
falder heller ikke sammen
efter det her. Nu må vi sætte
os nye mål, siger han og lægger op til en snak om at vinde
1. division og gå efter kampene ved jysk mesterskab.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 15-9
{{Mål: Kristoffer Kristensen 6,
Martin Frandsen 5, Kasper Lindgren 3, Jesper Jensen 3, Tobias
Layland 2, Frank Gisselbæk 2, Andreas Dam 2, Jakob Poulsen 2.

