Stregspiller på
mål for HF Mors
SILK-VOEL
HF MORS 2
HÅNDBOLD - U18 DR. 1. DIV.

25-25

Af David Højmark
dh@mf.dk

VOEL: Stregspiller Frederik

Rettig måtte tage tjansen i
målet, da U18-drengene
fra HF Mors 2 i går lukkede
1. divisionspuljen med uafgjort i topopgør.
To afbud betød, at holdet
måtte af sted uden målmand, men det viste sig ikke at blive skæbnesvangert.
- På det her niveau betyder det meget, men ikke
desto mindre slap Frederik
fra kampen med 14 redninger, roser træner Lars
Krarup, som dog alligevel
vurderer, at HF Mors nok
havde vundet, hvis de havde haft en af de sædvanlige
keepere med.
Med det uafgjorte resultat endte kampen med et
være et opgør mellem
nummer to og et - og det
gæstende tophold, der på
forhånd var sikret puljesejren, lagde stærkt ud.
- Vi kom for at spille noget god og seværdig håndbold. Men vigtigst af alt var
det for mig, at vi med hen-

blik på næste uge ikke fik
skader. Og det undgik vi,
siger Lars Krarup, der efter
tremålsføring ved pausen
så sit hold bringe sig foran
med 16-12, inden en scoringspause vendte billedet.
Bagud med 18-21 fik HF
Mors dog alligevel kæmpet
sig tilbage, og til allersidst
kunne venstrefløj Kasper
Markussen have sikret sejren, men han misbrugte
chancen 10 sekunder før
tid.
- Det var lidt synd for
ham. Han er ellers inde i en
god udvikling og har været
scoringsstærk i foråret, siger Lars Krarup.
I næste uge gælder det så
JM-finalen på udebane
mod Tvis-Holstebro. Og
Lars Krarup tror på muligheden for HF Mors.
- Holstebro er favoritter.
De har masser af landsholdsspillere. Men de her
drenge overrasker gang på
gang, og der er kommet et
vindergen i dem, siger han.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 10-13
{{Mål: Andreas Alling-Dam 8,
Kasper Lindgren 4, Mads Dam
4, Mark Petersen 4, Tobias Balsby 2, Mads Hoxer 2.

