Martin Frandsen og HF Mors
måtte lægge ryg til en af den
slags nederlag, der kan gøre
ondt i lang tid. Allerede om en
uge skal HF Mors igen i ilden
mod Aalborg. Til den tid på
udebane.

RUNDT OM KAMPEN
{{Comeback til Lindgren
Den fysisk stærke bagspiller
Kasper Lindgren fik efter 13
minutters spil comeback efter en længere skadespause.
Han har siddet ude med et
brud i ryggen, men mod Aalborg var han altså tilbage på
banen. Med sin fysik betyder
Lindgrens tilstedeværelse, at
HF Mors både kan dække 6-0
og 3-2-1. Tidligere på sæsonen har holdet udelukkende
benyttet det offensive forsvar.
{{Offensive forsvar
Begge hold åbnede kampen
i offensive forsvar. HF Mors i
et meget højt 3-2-1 og gæsterne i en lidt mere tilbagetrukken udgave af samme system. Ret hurtigt forsøgte HF
Mors sig med et 6-0 forsvar.
Men værterne havde mildt
sagt ikke held med nogen af
formationerne.
{{Problemer med streg
Aalborgs stregspiller Christian Bang var en evig kilde til
uro i HF Mors-forsvaret. De
blå havde svært ved at lukke
ned for stregspilleren, men i
flere tilfælde kunne man også tale om, at Aalborg havde
succes med sine indspil, fordi
morsingboerne stod og
snorksov.
{{Vild åbning
Kampen fik en meget tempofyldt indledning. Begge hold
piskede frem og tilbage over
banen, og efter fire minutter
stod der allerede 4-3 i hjemmeholdets favør. Det skulle
vise sig at være sidste gang i
kampen, at HF Mors var foran.
{{Finurlig fløj
Der var ikke mange lyspunkter hos hjemmeholdet. Den
hurtige venstre fløj Jakob K.
Poulsen viste i glimt prøver
på sit store talent med finurlige detaljer. Han havde dog
også sin part af afbrændere.
Blandt andet sendte han et
straffekast helt forbi mål.
{{Brok over dommerne
HF Mors-trænerduoen med
Torben Simonsen og Lars
Krarup var flere gange i kampen utilfreds med dommerparret Thomas Martinussen
og Lars Hansen. Det virkede
dog mest som om, at frustrationerne skulle ud. Dommerne lavede i hvert fald væsentligt færre fejl end hjemmeholdet, så det ville have
klædt HF Mors at se indad i
stedet for at bruge krudt på
dommer-bebrejdelser.
{{Udvandrig på lægterne
Der var pænt besøgt på lægterne til topkampen i arenaen, men som fortrædelighederne for HF Mors blev værre
og værre begyndte publikum
at sive.
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mavelanding
YDMYGET: Stærke Aalborg udstillede HF Mors i ensidig topkamp i arenaen
HF MORS
AALBORG
HÅNDBOLD - U18 DR. 1. DIV.

25-41

Af Lars Bang Bertelsen
og Claus Søndberg (foto)
lbb@mf.dk

NYKØBING: Der var klassefor-

skel, da U18-drengene fra
HF Mors søndag tog imod
Aalborg Håndbold til et topopgør i 1. division.
Og det var udeholdet, der
viste klassen. I en ensidig forestilling udspillede nordjyderne HF Mors på kryds og
tværs i en grad, så hjemmeholdet må være mere end
mørbankede på stoltheden.
Det er okay at tabe til et
klassemandskab som Aalborg, men med de kvaliteter,
der trods alt er på HF Morsmandskabet, så er der ingen
undskyldning for den kollektive nedsmeltning, som
publikum i arenaen blev
præsenteret for.
For det var bestemt ikke til
at se, at det var to hold, der
sammen med Århus slås om
de to billetter til ligaen efter
julepausen. Aalborg demonstrerede klassen i alle spil-

lets facetter. HF Mors derimod var rystende svage. Ikke mindst i defensiven, hvor
forsvaret og målmændene
Lasse Højriis og Casper Fabricius aldrig formåede at
dæmme det mindste op for
gæsterne.
I det etablerede angreb
havde værterne også problemer. Alt for mange fejl og for
lidt snert i spillet gjorde det
lidt for et glimrende Aalborg-forsvar. Kun i kontrafasen viste HF Mors i momen-

ter klassen. De få gange muligheden var der, var morsingboerne knivskarpe til at
straffe Aalborgs fejl med
kontrakasser, men det var
alt for sjældent en mulighed,
da langt, langt de fleste Aalborg-angreb sluttede med at
bolden lå i HF Mors’ mål.
Dybt skuffet
- Jeg er dybt skuffet. Vi havde opfordret folk til at komme i hallen for at se de kommende talenter, og så leve-

rer vi sådan en indsats. Det
er under lavmålet. En ting
er, at vi møder et klart bedre
hold, men det mindste man
kan forlange er, at man
kæmper og sælger sig så dyrt
som muligt. Det gjorde spillerne ikke i dag. Vi har kæmpe problemer i vores forsvar,
hvor slet ikke kan styre deres
stregspiller og gode højre
side. De scorer ved 35 af deres 41 mål fra den side og alligevel retter vi ikke forsvaret ind efter det. Og så har vi

Stregspilleren Kaare Ravn
Larsen blev sit holds topscorer,
men lige lidt hjalp det.
slet ingen redninger fra målmændene. Det var virkelig
skuffende, siger HF Morstræner Lars Krarup.
Til Aalborg om en uge
Om en uge skal HF Mors
igen op mod Aalborg, når de
to hold mødes på Aalborgs
hjemmebane.
- Det er klart, at det er mit
ansvar at stille det rigtige
hold, og det lykkedes jeg ikke med i dag. Så vi skal da
kigge på, hvad vi kan gøre
for at levere en bedre præstation. Da Joachim Østergaard og Tobias Balsby kommer ind i slutfasen, viser de i
det mindste noget indstilling, men ellers er der ikke
meget positivt at sige om
kampen, konstaterer Lars
Krarup.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 12-19.
{{Mål: Kaare R. Larsen 5, Kristoffer Kristensen 4, Martin Frandsen
3, Jesper Jensen 3, Jakob K. Poulsen 3, Kasper Lindgren 2, Joachim Østergaard 2, Frank Gisselbæk 2 og Tobias Leyland 1.

Kristoffer V. Kristensen og HF Mors skuffede fælt i topkampen mod Aalborg.

Jesper Jensen og Co. blev i den grad de små i mødet med de
rødklædte Aalborg-spillere.

