JM-guld til U18-drenge
FINALESEJR: Trods skader og udvisning vandt HF Mors i Holstebro
TVIS-HOLSTEBRO
HF MORS 2
HÅNDBOLD - JM-FINALE
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HOLSTEBRO: Udebane var in-

gen hindring for erobring af
en guldmedalje, da U18drengene fra HF Mors 2 i går
mødte Tvis-Holstebro.
JM-finalen var ellers imødeset med en vis bekymring
hos træner Lars Krarup, der
havde flere spillere svækket
eller helt ude med skader.
Derfor måtte han låne hele
fire spillere fra U16-holdet,
men de leverede til gengæld
også varen, da det gjaldt.
Især målmand Nicklas
Graugaard slap godt fra finalen med en redningsprocent på 45. Det gjorde han
på trods af et forsvarsspil,
der ikke var på toppen, mens
det gengæld gik løs i angrebet med hele 19 mål i første
halvleg.
Efter pausen udviklede
kampen sig dramatisk, og
for den nykårede MF-topscorer Andreas Alling-Dam
sluttede den brat, da han
modtog direkte rødt for en
forseelse på en fløjspiller i
kontraløb.
- Han jagtede sin mand og
pressede ham ud, som han

Kasper Lindgren slog til for HF Mors i sæsonens sidste kamp.
skulle. Men så snublede han
over sine egne ben og ramte
den anden. Det var noget
klodset, men det var nok til,
at dommerne mente, den
var til rødt kort, fortæller
træner Lars Krarup, der
krydser fingre for, at der ikke følger en karantæne i næste sæsons kvalifikationskampe med for Andreas Alling-Dam.
Med ham ude af spillet var
der endnu mere pres på de
andre. Men blandt andre
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U16-spilleren Frederik Tilsted slog til, og det samme
gjorde Kasper Lindgren i angrebet med i alt otte mål på
10 afslutninger.

- Det var fedt for drengene
at få sådan en medalje. Det
havde ingen af dem i forvejen, siger Lars Krarup.

Fedt for drengene
Det, og en udvisning til TvisHolstebro i slutfasen, var
med til at vippe afgørelsen
til fordel for HF Mors, som
efter en gedigen holdindsats
endte med en sejr på 33-30.
Og nu er de jyske mestre
for 1. divisionshold.

{{Pausestilling: 19-15
{{Mål: Kasper Lindgren 8, Andreas Alling-Dam 6, Tobias Balsby 4, Mads Dam 4, Frederik Tilsted 4, Oliver Alsøer 4, Frederik
Rettig 1, Mark Petersen 1, Kasper
Have Markussen 1.
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