Peter Overgaard blev nok engang topscorer for HF Mors med 10
mål. 
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AARHUS: HF Mors var ikke i

nærheden af at holde fast i
den spinkle chance om at
komme til årets DM for U18mandskaber.
En sejr var påkrævet i den
vanskelige udekamp mod
Århus Håndbold, men i stedet for at spille med om point blev de blå blæst ud af
Skæring Hallen med et nederlag på hele 27-40.
- Vi mødte et hold, der på
dagen var bedre end os på
alle parametre, lyder det ærligt fra Lars Krarup, træner
for HF Mors.
Han kunne se sit hold
komme i modvind fra første
fløjt, og ikke på noget tidspunkt var HF Mors ved at
komme ind i kampen.
- Vi havde ikke nok at komme med. Vi virkede tunge i
benene og manglede fart, og
så blev vi slået med et af de
våben, vi selv plejer at bruge
- nemlig farten frem ad banen, siger Lars Krarup.
Samtidig havde forsvaret
svært ved at få fat, og det
smittede af på målmandspræstationen, hvor Århus
bare i 1. halvleg scorede på
21 ud af 26 skud inden for
rammen - en tendens, der
fortsatte efter pausen.
- Det var tydeligt, at Århus
var tændt og ville have revanche for nederlaget på
Mors. De ville også konsolidere førstepladsen, og det er
fuldt fortjent, de vinder puljen, siger Lars Krarup.
Ned ad bakke
HF Mors begyndte ellers
som lyn og torden i ligaen,
men har smidt nogle dumme point - ikke mindst mod
Esbjerg ud og Skanderborg
hjemme.

- De kampe har knækket os
lidt, og jeg tror ikke rigtigt,
drengene har kommet sig
over de nederlag, siger Lars
Krarup.
Selv om det således ikke
bliver til DM i denne omgang, er han dog tilfreds
med sæsonens udbytte.
- Når vi når til evalueringen, må vi sige, at sæsonen
har været godkendt. Vores
mål var at komme i ligaen og
prøve kræfter med det, og så
tage det som en oplevelse
derfra, siger Lars Krarup,
der også hæfter sig ved, at
målet om at udvikle spillere
er indfriet med spillere som
Peter Overgaard, Allan Toft
Hansen og Mads Primdal inde omkring Mors-Thy’s ligamandskab.
Udvikling slår igen
- Det er meget positivt, for
det er jo udvikling, vi arbejder ud fra, og der er det gået
den rigtige vej. Men det er
måske også den succes, der
rammer U18-holdet lidt, fordi vi lige pludselig har fået
mindre tid sammen som
hold, når flere af spillerne
træner sammen med ligaen,
vurderer Lars Krarup.
Næste weekend venter en
på papiret ligegyldig kamp
på udebane i Kolding.
- Det er selvfølgelig surt at
skulle køre af sted klokken
syv for at spille en betydningsløs kamp klokken 11.
Men der er en ære og en
stolthed at spille for - og vi
risikerer jo også lige pludselig at ryge ned som andensidst, hvis vi taber, siger Lars
Krarup.

KAMPFAKTA:
{{Pausestilling: 21-13
{{Mål for HF Mors: Peter Overgaard 10, Mads Andersen 8, Marcus Christensen 4, Allan Toft Hansen 1, Martin Frandsen 1, Nicolaj
Spanggaard 1, Mathias Stisen 1,
Tobias Primdal 1.

