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Knusende sejr til HF Mors
U18-drengene rejste sig efter premierenederlag
hvil til profiler - så stor, at
træneren efter kampen
dårligt kunne være andet
end tilfreds.
- Vi var spændte på
kampen efter vores start
i Skanderborg, men efter
en famlende start med
for mange uprovokerede
fejl fik vi styr på det, sagde Lars Krarup, der også
var tilfreds med, at HF
Mors i forskellige typer
forsvar holdt modstanderne i et jerngreb.

Klasseforskellen blev
vist mod Kolding IF 2
AF DAVID HØJMARK
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Håndbold - U18 Dr 1. div:
HF Mors - Kolding IF 2
28-13 (13-7)

Så er HF Mors på tavlen.
U18-drengenes førstehold gjorde det i går fuldstændigt af med Kolding
IF 2 i 1. divisionskampen,
der efter en tøvende start
udviklede sig positivt.
Især Peter Overgaard
syntes opsat på at revanchere indsatsen fra første
kamp i Skanderborg og
var sammen med keeper
Mads Primdahl med til at
løfte HF Mors ud af den
dårlige start, som med
for mange fejl og misforståelser fødte et par
panderynker rundt omkring på de pænt besatte
tilskuerpladser.
Peter Overgaard stod
for udligningen til 3-3, og
derefter bød han ind med
højt tempo, stor energi
og masser af mod - og
han var med syv træffere i første halvleg banens
altdominerende figur.
Og mere skulle der
egentlig ikke til for at
knække et svagt udehold.
Kolding IF havde dog også deres hyr med Mads
Primdahl, som med flere

Peter Overgaard scorede ti mål på 12 forsøg, da U18-drengene fra HF Mors vandt en storsejr. Foto: Ole Geerthsen

store redninger trak gardinet så effektivt ned, at
HF Mors kunne gå fra 6-5
til pauseføring på 13-7.

Begyndelsen på anden
halvleg kunne ikke holde
niveauet fra de sidste 15
minutter af første. HF
Mors testede alternative
positioner og gav plads til
bredden. Men stadig var
der detaljer at glæde sig
over. For eksempel flere
redninger af Mads Primdahl og en god scoring på
stregen af Allan Toft Han-

sen - naturligvis på assist
fra Peter Overgaard.
Han
rundede
mål
nummer ti, da han på et
straffekast gjorde det til
22-10, hvorefter en godt
skydende Nikolaj Spanggaard overtog det meste
af rampelyset i den fase,
hvor HF Mors med ni mål
i træk bragte føringen
helt op på 27-10.
Kampen sluttede, som
den begyndte: med to
mål af Kolding IF. Men
derimellem var klasseforskellen - også med

At sejren blev så stor, forklarede han til dels med
bedre form.
- Og vi havde flere strenge at spille på og kunne lægge et højere tryk,
sagde han og roste både
koncentrationen i forsvaret og i andenbølgekontraerne.
- Det var en god sejr. Og
det var et godt rygstød,
inden vi skal til Aarhus på
onsdag. Den skal vi også
vinde. Vi har ikke råd til
at tabe mange kampe,
hvis vi skal i ligaen efter
jul, sagde Lars Krarup.
Peter Overgaard 10, Nikolaj
Spanggaard 7, Marcus Christensen 4, Tobias Primdahl
3, Allan Toft Hansen 2,
Mads Harritz 1, Mathias
Stisen 1

