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Peter Overgaard blev
efterårets MF-topscorer
HF Mors-spilleren scorede 72 mål i ti kampe
Peter Overgaard
burde være nærmere
U19-landsholdet, mener hans træner
AF DAVID HØJMARK
dh@mf.dk

Der kom mere end en
oprykning til ligaen ud
af efterårets håndboldkampe for HF Morsspilleren Peter Overgaard.
Den talentfulde U18spiller, der i sidste weekend scorede 11 gange,
da HF Mors sikrede oprykning til forårets liga,
endte også øverst på
Morsø Folkeblads lokale
topscorerliste.
Den dækker de 11 lokale
håndboldhold,
som avisen (foruden
Mors-Thys ligaherrer)
har dækket i efteråret
2014. I de ti kampe for
de bedste U18-drenge
i HF Mors nåede Peter
Overgaard op på hele 72
mål.
Dermed
distancerede han U14-spilleren
Josefine Jensen fra HF
Mors-Nordmors
med
seks mål - blandt andet
fordi Josefine Jensen
ikke fik mulighed for at
spille sidste kamp, da
modstanderne meldte
afbud.
Det tager naturligvis intet fra Peter Overgaards
præstation. 7,2 mål pr
kamp i 1. division er
markant - men alligevel
ikke godt nok til, at den
unge HF Mors-spiller er
inde i DHF-varmen
med udtagelser til talenttræning og ungdomslandshold.
Det skyldes, forklarer
Peter Overgaards træner, at højden på 1,86
meter tæller imod hos
DHF.
- Det er det, vi får at
vide, når vi spørger,
hvorfor en mand, der
er så giftig i stort set alle spillets facetter ikke
har været inde omkring
talent- og landsholdsprøver. Han er ikke høj
nok, siger Lars Krarup,
som slet ikke er enig i
begrundelsen.

Peter Overgaard blev MF-topscorer for efteråret 2014. Arkivfoto: Bo Lehm

- Ljubomir Vranjes fra
Sverige havde jo en ganske udmærket karriere,
selv om han var under
1,80. Men det er det, de
går efter, og det har de
skåret fuldstændig ud i
pap for os. Fysikken er
det, de kigger på først,
siger han om DHF-begrundelserne.
- Det er synd og skam,

»Ljubomir Vranjes havde jo en
ganske udmærket karriere, selv
om han var under 1,80«
LARS KRARUP

for Peter har nogle kvaliteter, som ikke ret
mange i Danmark har.
Jeg har efterhånden set
mange ungdomsspillere det sidste år, og jeg
mener ikke, at jeg har
set nogen være bedre i
kontrafasen - i andenbølgen, når bagspillerne
kommer med op. Han
har hurtige fødder, er
ekstremt eksplosiv og
er helt vildt spændstig.
Han har en rigtig god
skudkraft, og hans arm
er helt unik i forhold til,
hvad vi har i klubben,
og hvad jeg ser rundt
omkring. Og så har han

bare en god springstyrke, siger Lars Krarup
og nævner også Peter
Overgaards evne til at
levere, når det gælder,
som et plus.

Det så man senest i den
afgørende 1. divisionskamp mod Ikast Håndbold. Foran et stort publikum i Jyske Bank Mors
Arena - og mod en modstander, der havde forberedt sig grundigt på
ham - greb Peter Overgaard fra første fløjt fat
om kampen og løftede
sit hold ind i den med
en overbevisende præstation.
Målene havde masser
af kvalitet, og typisk for
Peter Overgaard valgte
han efterårets vigtigste
kamp til at levere sin
hidtil bedste præstation.
Dårlige har der dog
også været. I sæsonpremieren ude mod Skanderborg
mislykkedes
det meste for den unge
bagspiller, der nøjedes
med fem mål, da HF
Mors tabte med 21-29.
Også i kampe mod
nogle af puljens svageste hold har Peter Overgaard haft svært ved at
ramme toppen.
-Nogle dage rammer
han ikke niveau, men
man kan heller ikke for-

lange af så unge spillere,
at de selv kan slå det til
og fra, siger Lars Krarup.

Han peger i stedet på
defensiven som noget af
det, Peter Overgaard
kan og skal arbejde på.
- Han mangler lidt vildskab i sit forsvarsspil.
Han mangler at gå mere
op i det defensive. I dag
skal man jo være tovejsspiller, og vi mangler at
se, at han begynder at
interessere sig lidt for
det. Der er ingen tvivl
om, at Peters store interesse er det fremadrettede, og det er bare ikke
nok i dagens Danmark,
siger Lars Krarup.
Kommer det defensive
arbejde også på plads,
er han til gengæld ikke
i tvivl om, at der venter
Peter Overgaard en karriere som ligaspiller.
- Hvis Peter vil, kan
han drive det rigtig
langt. Om det så bliver
som playmaker, ved jeg
ikke. Men han kan drive det langt. Vores egen
ligatræner, Jan Paulsen,
er jo heller ikke et fyrtårn. Og han fik da trods
alt også en god karriere
ud af det, siger Lars Krarup.

