Forårets bomber
MF-TOPSCORER: Andreas Alling-Dam har slået til for HF Mors
Af David Højmark
dh@mf.dk

NYKØBING: Med fight og ev-

ner når man langt - og hvis
musklerne også kommer på
kroppen, når man endnu
længere.
Det er virkeligheden for
mange håndboldspillere, og
HF Mors-spilleren Andreas
Alling-Dam har i dette forår
fået kontant belønning for
sin indsats i form af mål i stimer. Hele 90 træffere i 10
kampe for U18-drengenes
yngste 1. divisionshold er
det blevet til. Det gør den unge bagspiller til sikker MFtopscorer for foråret 2016.
- Andreas har altid solgt
sig selv 100 procent. Han
har måske manglet lidt fysik,
men fight, indstilling og vilje
har altid været der. Nu er
han også blevet lidt større.
Der er kommet lidt mere højde på, og han har fået flere
muskler, siger Lars Krarup,
træner for Andreas AllingDam, om sin unge topscorer.
Han åbnede beskedent
med tre og fem mål i de første par kampe efter julepausen. Men så tog han fat med
ni mål mod Silkeborg-Voel,
10 og syv i de to kampe mod
HF Sønderborg, inden han
toppede med 15 og 16 i kampene mod Fredericia-Trelde
og Team Horsens.
De 90 mål af Alling-Dam
er en stor årsag til, at U18holdet i morgen spiller JMfinale på udebane mod
Team Tvis-Holstebro. Men
forklaringen på bagspillerens succes ligger også i holdet, mener træneren.
- Andreas har skullet tage
en del mere ansvar, fordi Jesper Jensen har været skadet. Der er ikke blevet så
mange pauser til ham, og
modstanderne kender ham
måske heller ikke så godt.
Samtidig har stregspillerne
Tobias Balsby og Frederik
Rettig været gode til at skabe
plads for ham, og modstanderne holder meget øje med
Kasper Lindgren. Det gør også, at der er blevet mere
plads til Andreas, siger Lars
Krarup, som dog slår fast, at
succesen først og fremmest
skal tilskrives Andras AllingDam selv.
Stærk tovejsspiller
Men der er stadig meget at
arbejde med for spilleren,
der har endnu en sæson som
U18-spiller foran sig.

Andreas Alling-Dam har vist forrygende målform i foråret 2016. Og hans træner er tilfreds med mere
end de mange scoringer: - Det er så nemt med Andreas, for han gør det, man beder ham om at gøre og han gør det som regel godt, lyder det fra Lars Krarup.
Foto: Anne Mette Welling.
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Det er sjældent, at man på det nivau oplever, at de er så gode i begge ender af banen.
Men det er Andreas.

LARS KRARUP, træner for HF Mors

- Jeg vil stadig gerne have,
at han tager 10 kilo mere på.
Han vejer ikke nok til at begå
sig på højere plan endnu, siger Lars Krarup.
Men hvis kiloene kommer
på, er forudsætningerne der
også for at slå igennem som
seniorspiller. Måske endda

på liganiveau, vurderer HF
Mors-træneren, som især
fremhæver Andreas AllingDams evner som tovejsspiller.
- Han er måske en af de allerbedste forsvarsspillere, vi
har - også selv om han ikke
er stærk fysisk. Han har en

evne til at flytte fødderne
godt og være forudseende.
Får han fysikken med, tror
jeg bestemt, der er en chance. Han har det her fandenivoldske i sit spil, og så er
han god i begge ender. Det er
sjældent, man på det niveau
oplever, at de er så gode i
begge ender af banen. Men
det er Andreas, siger Lars
Krarup.

