Frank Gisselbæk kom på banen
efter 40 minutter og var stærkt
medvirkende til, at tingene gik
U18-drengenes vej i en dramatisk slutfase. Han holdet hovedet koldt, men det kneb for resten af aktørerne og satte med
fire mål sit store præg på slutfasen af 1. divisionskampen.

To røde kort i HF Mors-drama
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NYKØBING: To røde kort og en

mulig hjernerystelse.
Det var en del af udfaldet,
da U18-drengene fra HF
Mors i går mødte Tvis-Holstebro i en 1. divisionskamp
med drama.
En spiller fra hvert hold
måtte tidligt i bad. Først en
Tvis-Holstebro-spiller efter
en tackling på Andreas Alling-Dam, der ramte gulvet
så hårdt, at han var lige så
langt fra at vende tilbage i
spillet som modstanderen,
der fik rødt kort.
Efter kampen lød vurderingen, at Alling-Dam muligvis fik en hjernerystelse.
Og ni minutter før tid fik
HF Mors-målmand Lasse
Højriis rødt kort for hensynsløst spil, da han med foden tacklede en bold, mens
en modstander forsøgte at
samle den op.
- Den kan godt forsvares,

men det kunne det også,
hvis de kun havde givet to
minutter på den. Hvis Lasse
havde ramt ham, var han jo
ikke kommet op så hurtigt
igen, vurderede HF Morstræner Lars Krarup efter
kampen.
Her kunne han se tilbage
på en kamp, der gav to point
efter små HF Mors-føringer i
stort set hele kampen.
Værterne lagde ud med at
bringe sig på 3-0, da det offensive forsvar tog mere end
brodden af gæsternes angreb. Men efterhånden blev
gæsterne klogere, så første
halvleg blev en jævnbyrdig
omgang i højt tempo og med
mange mål.
Det skyldtes også, at Tobias Layland lagde veloplagt
ud på højre back, og at HF
Mors dygtigt fik løst gæsternes forsvar - blandt andet
med flere gode indspil til
stregen.
Da Tvis-Holstebro samtidig tillod sig at sende to
straffekast helt forbi målrammen, kunne første halvleg næsten ikke ende med
andet end en føring til HF
Mors.

»

Han har måske det
allerbedste håndboldhoved af dem alle
sammen, så jeg er rigtig positiv over det,
men ikke overrasket.

LARS KRARUP, HF MORS

- Vi lykkedes med mange
ting, og vi fik generet dem
med vores 3:2:1-forsvar,
hvor vi fik trykket dem. Allerede efter ti minutter kunne
vi se, at de begyndte at se
trætte ud, sagde Lars Krarup, som i anden halvleg fik
bekræftet sin fornemmelse.
Gisselbæk slog til
For selv om gæsterne hurtigt
nåede op og fik udlignet,
fortsatte HF Mors det lille
scoringsmæssige overtag og da dramaet kulminerede
med udvisningen til Lasse
Højriis, brugte HF Mors
krudtet på den rigtige måde
og afgjorde kampen.
Det skyldtes mere end nogen anden Frank Gisselbæk.
Den unge højreback, der i

sidste sæson spillede på andetholdet, kom på banen efter 40 minutter, og det var
ham, der med tre mål lige
efter udvisningen af Højriis
forhindrede Tvis-Holstebro i
at udnytte momentum.
- Er der en spiller, der kan
gøre den slags, er det ham.
Han har måske det allerbedste håndboldhoved af dem
alle sammen, så jeg er rigtig
positiv over det, men ikke
overrasket, sagde Lars Krarup.
Han var generelt tilfreds
med indsatsen - ikke mindst
spillernes evne til selv at
agere under kampene og reagere, når modstanderne
forsøgte noget nyt.
- Det viser, at de tænker
håndbold selv, og det er der,
vi gerne skulle have bragt
dem hen, sagde HF Morstræneren.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 14-12
{{Mål: Frank Gisselbæk 5, Tobias
Layland 4, Martin Frandsen 4 (1),
Kaare Ravn Larsen 4, Kristoffer V.
Kristensen 4, Andreas Alling-Dam
2, Jesper Jensen 2, Jakob Poulsen 2

Højrefløj Martin Frandsen med en afslutning.

