HF Mors tager hul
på forår med liga
To ungdomshold
debuterer på højeste
niveau i dag
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Nytåret har haft et
skær med lidt andre
farver for en flok unge
håndboldspillere fra
Mors.
De bedste U16- og
U18-spillere fra HF
Mors har nemlig haft
en ligapremiere lige
om hjørnet, og i dag
bliver det alvor, når
begge mandskaber tager turen til Aalborg.
Her møder de begge Aalborg Håndbold
i forårspremieren på
ligapuljerne, og U18træner Lars Krarup
melder om en spændt
venten på en udfordring, både han og
spillerne har set frem
til.

»Vi ville jo være
nogle jammerlige sportsfolk,
hvis vi sagde, at
vi bare var
tilfredse med at
være der«
LARS KRARUP, HF MORS

- Det bliver lige pludselig noget andet, og vi
skal forholde os til flere ting - for det første,
at man ikke har råd til
at tabe mange point,
hvis man vil have en af
de to øverste pladser.
Og så også det, at vi
lige pludselig kan tage timeout. Det bliver
noget andet for os ude
for bænken, men også
for drengene, at vi har
en timeout og kan lave
nogle justeringer, siger
Lars Krarup.
Han beskriver kampen i Aalborg som
vanskelig, men ikke
umulig.
- Vi skal udnytte vores styrker, som er det
hurtige spil op ad ba-

nen. Og vores gode
defensiv, der gør, at
vi kan komme frem
ad banen. Det tror jeg
også på, at vi kan mod
Aalborg, siger han og
nævner nordjydernes
stærke
stregspiller,
Magnus
Saugstrup,
der har scoret fem mål
i 11 herreligakampe i
denne sæson, som potentielt afgørende for
dagens kamp.
- Vi har nogle fine
muligheder, vi har arbejdet på. Vores helt
store opgaver bliver at
stække deres spil med
stregen, men kan vi
det, tror jeg også på, at
vi laver mål nok til at
vinde, siger Lars Krarup.

Udover Aalborg Håndbold er HF Mors i pulje
med Århus Håndbold,
Skanderborg Håndbold, UH Esbjerg og
Kolding IF. Rækkens to
bedste hold slutter sæsonen med Final Four
om DM-titlen, og HF
Mors-træneren vil på
ingen måde afskrive
sit eget hold i det spil.
- Vi ville jo være nogle jammerlige sportsfolk, hvis vi sagde, at
vi bare var tilfredse
med at være der. Vi
går efter at få alle de
point, vi kan. Men det
bliver jo svært. Vi har
haft vores kvaler med
Skanderborg, og vi
har hæft kæmpestore
problemer med Århus,
når vi har mødt dem,
siger Lars Krarup, som
er mere i tvivl om niveauet hos Kolding IF
og UH Esbjerg.
Han vurderer Århus
Håndbold som puljefavoritter, mens HF
Mors kan ende både
oppe og nede.
- Det kan blive en
bundplacering, men
vi kan også komme
med i den sjove ende.
Det afhænger af, hvor
god start vi får, siger
han.

