HF Mors nærmere ligaen med klar udesejr
U18-drengene spillede
sæsonens hidtil bedste
mod AGF
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HF Mors tog et stort skridt
imod forårets U18-liga,
da det i går blev til en
ganske sikker udesejr
over AGF.
Kampen mod det lokale
tredjehold var ellers imødeset med spænding, for-

di HF Mors-træner Lars
Krarup var gjort opmærksom på, at der blandt flere af hjemmeholdets spillere var håndboldkvalitet
nok til at spille på et bedre hold - hvis ellers bare
indstillingen er til det. Og
i starten af kampen havde HF Mors da også visse
problemer med de fysisk
stærke AGF-spillere.
Her var en dygtig playmaker god til at finde en
lige så god stregspiller, og
det fik firerblokken hos
HF Mors slet ikke styr på.
Samtidig forsømte HF
Mors at sætte tempo, og i
stedet for at løbe bolden

op blev den gået fremad.
- Det var alt det, vi ikke
plejer at stå for, beskriver
træner Lars Krarup niveauet i kampens start.
Efterhånden blev der
dog sat skik på spillet, og
da der også kom tempo
i det, trak HF Mors stille
og roligt fra til en pauseføring på fire.
Allerede på dette tidspunkt virkede hjemmeholdets spillere trætte.
HF Mors-spillerne kunne i pausen af kampen
fortælle deres træner, at
modstanderne var begyndt at småskændes
i forsvaret og lod til at

mangle luft til at kunne
være med.
- Og så holdt vi kog på
det i anden halvleg. Vi
blev ramt af et par udvisninger, der gjorde, at
vi ikke kunne trække 100
procent fra, men vi holdt
afstand til dem hele tiden, siger Lars Krarup.

Han er på den baggrund
godt tilfreds med præstationen, der endte med en
sikker sejr på seks.
- De sidste 45 minutter
er det bedste, vi har spillet i denne sæson, siger
han.
Det skyldtes blandt an-

det en ny god præstation
i målet af Mads Primdahl
- og et stærkt comeback
af playmaker Mads Andersen, der udover selv at
score otte mål også fordelte spillet rigtig godt.
Dagens topscorer var
dog venstrefløj Frederik
Nørbjerg, som viste stor
skarphed med ti mål på ti
afslutninger.
Med sejren har HF Mors
svaret godt igen på premierenederlaget i Skanderborg - nu med to sejre
og en aktuel andenplads
i puljen. Et forsvar af den
giver ligabold efter nytår,
men selv om de seneste

to kampe er vundet med
i alt 21 mål, advarer Lars
Krarup imod at tage noget for givet.
- Der er ikke plads til sådan nogle blackouts, som
vi fik i Skanderborg. Man
skal være der hver gang,
siger han.
Mål: Frederik Nørbjerg
10, Mads Andersen 8,
Peter Overgaard 6, Nikolaj
Spanggaard 4, Tobias
Primdahl 2, Mathias Stisen
1.

