Udviklingshold er på JM-kurs
HF MORS 2
SØNDERBORG
HÅNDBOLD - U18 DR. 1. DIV.

30-24

Af David Højmark
dh@mf.dk

NYKØBING: Foråret udvikler

sig overraskende spændende for de yngste U18-drenge
i HF Mors.
På forhånd var holdet tiltænkt en halvsæson med ud-

vikling for øje, men i går
faldt den fjerde sejr af fem
mulige, og dermed ligger HF
Mors godt til i kampen om
puljesejren og JM-kampe
som afslutning på sæsonen.
- Det er ikke noget, vi tænker specielt meget over. Det
er en udviklingsproces at gøre spillerne klar til næste sæson, og så tager vi det, som
det kommer. Vi prøver at
vinde de kampe, vi kan, men

det er stadig den enkeltes
udvikling, det handler om,
lyder det fra træner Lars Krarup oven på sejren over Sønderborg.
Den kom i stand, selv om
gæsterne stillede med U18landsholdsspilleren Aaron
Mensing, der allerede har
fået sine første minutter som
ligaspiller for SønderyskE.
Mod HF Mors bombede
han løs - også fordi hjemme-

holdet erkendte hans styrke
og rettede fokus mod andre
spillere, og efter en lige første halvleg satte morsingboerne sig på kampen og rykkede fra efter pausen.
11 mål af Lindgren
Gæsternes offensive forsvar
blev blandt andet løst med
brugen af to stregspillere på
samme tid, Frederik Rettig
og Tobias Balsby. Og især

Rettig kæmpede sig til flere
straffekast.
- Ham kunne de ikke holde. Det er der ingen, der kan,
konstaterer Lars Krarup,
som også er stærkt tilfreds
med, at 11-målsskytten Kasper Lindgren for alvor er på
vej tilbage mod sit gamle niveau oven på sin rygskade.
Generelt er der dog stor tilfreds over hele linjen med

U18-drengenes indsats.
- Det var en godkendt indsats af så ungt et hold, siger
HF Mors-træneren.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 13-13
{{Mål: Kasper Lindgren 11, Andreas Alling-Dam 7, Emil Foldager 3, Mads Dam 3, Frederik Rettig 2, Tobias Balsby 2, Kasper Have Markussen 1, Mark Petersen 1.

