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AALBORG: En uge efter af-

klapsningen på 16 mål
hjemme mod Aalborg Håndbold stod U18-drengene fra
HF Mors i går over for sine
overmænd igen.
Igen blev det til et klart nederlag - men denne gang var
spil og indstilling så meget
bedre, at det var til at fordøje
for træneren.
- Vi havde egentlig en følelse af, at vi ikke havde tabt
med syv mål. Drengene følte
også selv, at de havde været
med - og det var de også i det

almindelige spil. Vi blev bare
straffet, når vi lavede fejl, siger Lars Krarup, træner for
HF Mors.
Han roser sit hold for en
revanchelysten indsats - og
modstanderne for at være et
meget stærkt mandskab, der
ligger dårligt til HF Mors.
- Vi havde justeret nogle
småting, men holdt fast i vores koncept med offensivt
forsvar og masser af løb. Og
det vil vi blive ved med, for
det har vi bevist, at vi er
bedst til - og det er det, der
har skaffet point i de andre
kampe, siger Lars Krarup.
Han savnede dog mere
skarphed på især straffekast
og fløjchancer.
- Vi havde vel syv-ni mål,
som på en god dag havde

Kristoffer V. Kristensen gav den hele armen og mere til, men det
rakte ikke til point i Aalborg. 
Arkivfoto Claus Søndberg
stået på tavlen, beretter han
og ærgrer sig også over, at
HF Mors ikke fik udnyttet
opturen i anden halvleg lidt
mere.

For efter at have været nede med seks ved pausen fik
U18-drengene reduceret afstanden til tre, men så udnyttede Aalborg en udvis-

ning til Kaare Larsen til at
trække fra igen, og i resten af
kampen nåede HF Mors ikke
tæt på.
Det skyldtes dog ikke, at
gæsterne gav op - tværtimod. Især Kristoffer Kristensen får ros for en helhjertet
indsats som venstre back og
playmaker.
- Han tog dirigentstokken i
angrebet - og efter kampen
var han bare helt færdig, siger Lars Krarup.

udesejr over Århus Håndbold.
Dermed HF Mors stadig
med i kampen om andenpladsen, mens der til gengæld tegner sig en hidsig
kamp om placeringerne som
nummer tre og fire, der giver
ekstra kvalkampe om en
plads i ligaen.
Kun et af puljens seks hold,
Silkeborg-Voel KFUM, synes
ude af billedet.

Hård kamp om placeringer
Det er HF Mors til gengæld
langt fra i kampen om de to
ligapladser.
Weekenden bød nemlig
også på en tidlig julegave til
U18-drengene, da Tvis-Holstebro overraskede med

{{Pausestilling: 17-11
{{Mål: Kristoffer Kristensen 7, Jesper Jensen 6, Kaare Larsen 4,
Joachim Østergaard 3, Martin
Frandsen 2, Frank Gisselbæk 1,
Tobias Layland 1.
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