Peter Overgaard
blev sit holds
topscorer med ni
mål i en kamp,
hvor HF Mors
ellers ikke viste
det mest fantastiske håndboldspil.
Arkivfoto

■■HÅNDBOLD

Sikker sejr til HF Mors
Team Favrskov ikke noget problem i U18-kampen i aftes

Til gengæld en alvorlig
streg i regningen, at Frederik Nørbjerg blev skadet
AF JENS PETER SVARRER
jps@mf.dk

Håndbold - U18 Drenge 1. division: HF Mors - Team Favrskov
33-18 (17-8)

Forskellen på den helt seriøse
og den mere afslappede tilgang til håndbold blev markeret, da HF Mors mandag aften
tog imod Team Favrskov på
hjemmebane i Jyske Bank
Mors Arena.
Hjemmeholdet vandt så

sikkert som 33-18 efter 17-8
ved pausen over de østjyske
gæster, der ifølge HF Morstræner Lars Krarup spillede
fornuftig håndbold, men slet
ikke træner på samme seriøse
niveau som de lokale drenge.
- Det er et hold af spillere,
der er blevet trætte af elitemiljøet inde i Aarhus og som
nu bare træner et par gange
om ugen og går i byen i weekenden. Der er vores spillere
seriøse - og det kunne man
ikke mindst se på fysikken,
hvor vi nok havde 10-15 kg
mere på kroppen i snit, siger
Lars Krarup.
Således var det da også HF
Mors, der satte sig på tingene
fra start til slut.
- Selv om deres hold sådan

set bestod af nogle gode drenge, kunne de slet, slet ikke stå
imod vores spillere, og det tog
ikke lang tid, før de var knækket, og vi kunne køre sejren
hjem, fortæller HF Mors-træneren.

Nogen stor håndboldkamp
blev det således ikke. Udover
at modstanden ikke var overvældende, lavede HF Mors
stadig for mange tekniske fejl,
hvad der fortsat skal arbejdes
på at få rettet op.
Samtidig var det en alvorlig
streg i regningen, at venstrefløjen Frederik Nørbjerg helt
begyndelsen af kampen fik et
smæk i knæet, da han skulle
sætte sin modstander af.
- Det er vi godt nok noget be-

tænkelige ved. Lægen sagde
godt nok, at det ikke er korsbåndet, men vores fysioterapeut siger, at drengene er så
stærke, at det kan være svært
at afgøre, siger Lars Krarup,
der dermed nok må indstille sig på at undvære Frederik
Nørbjerg til topbraget torsdag
aften, når HF Mors gæster
Ikast.
Mål: Peter Overgaard 9, Mads
Andersen 8, Kristoffer Kristensen
4, Tobias Primdal 4, Marcus
Christensen 3, Mathias Stisen 2,
Nikolaj Spanggaard 1, Allan Toft
Hansen 1, Frederik Nørbjerg 1.

