Ny tro på sagen for U18-drenge
HF MORS
ÅRHUS
HÅNDBOLD - U18 DR. 1.DIV.

29-20

Af David Højmark
dh@mf.dk

SEJERSLEV: De var på vej mod
et tungt forår, men to sejre i
træk har genskabt humøret
hos U18-drengene fra HF
Mors 1.
Den ældste flok af årgangens to hold vandt lørdag i
Sejerslev, hvor Århus Håndbold blev sendt hjem med et
nederlag på fire.
- Der er kommet tro på tingene igen, konstaterer en tilfreds Lars Krarup, træner for
HF Mors, som glæder sig
over, at 3:2:1-forsvaret helt
efter planen fik østjyderne
til at løbe så meget, som de
ikke brød sig om.
- Vores spillere var tændte
og hurtige på fødderne, si-

ger han.
I kampens sidste del løb
gæsterne tør for kræfter, og
så kunne HF Mors køre en
ret kontrolleret sejr hjem.
- Det var en fin kamp. Der
blev lavet lidt for mange
mål, men heldigvis scorede
vi selv de fleste, siger Lars
Krarup.
Masser på spil
U18-drengene har tre point
op til den førsteplads, der giver JM-kampe efter puljespillet. Så der er rigeligt at
spille for inden de fire sidste
kampe.
- Under alle omstændigheder er der jo ens egen værdighed at spille for, siger HF
Mors-træneren.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 14-12
{{Mål: Jakob Poulsen 9, Nicolai
Andersen 9, Joachim Østergaard

Endnu en møgkamp for U14-piger
HF MORS/NORDM.
TEAM FAVRSKOV
U14-PIGER 1. DIV. B.

13-32

Af Emil Carstens
Studentermedhjælper

SEJERSLEV: Heller ikke syven-

de gang blev lykkens gang
for U14-pigerne fra HF
Mors/Nordmors.
Op til søndagens kamp
havde holdet endnu ikke
vundet i 1. division B og
skulle forsøge at stille noget
op imod gruppens nr. to fra
Team Favrskov Håndbold.
Det lykkedes langt fra for

de hårdt prøvede morsingboer, som kun formåede at
lave fire mål i en meget ensidig første halvleg. Anden
halvleg blev ikke meget bedre for holdet, som generelt
manglede aggressivitet og
vilje.
- Det blev en rigtig møgkamp igen, desværre. Vi
mødte et af de to gode hold,
som også spillede i 1. division før jul. Så man kan sige,
at det, vi går igennem nu,
har de allerede været igennem sidste år. Så vi håber, at
det bliver bedre, siger HF
Mors/Nordmors-træner Jør-

gen Larsen.
Kampen igennem blev
hjemmeholdets forsvar udstillet, og det var i flere situationer op til keeper Signe Ris
at redde kastanjerne ud af ilden.
Bakker for meget
- Vi bakker alt for meget i forsvaret igen og får ikke snakket sammen, og det skaber
usikkerhed, som breder sig.
Vi giver dem alle muligheder for at komme til afslutninger. Signe Ris var kampens spiller, og hun fik reddet mange bolde, hvor Team

Favrskov så fik fat i returen,
roser Jørgen Larsen.
HF Mors/Nordmors skal
næste gang spille imod Team
Vadum/Aabybro, som de
håber at kunne få prikket
hul på bylden imod.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 4-14
{{Mål: Sofie Knudsen 3, Thilde
Frandsen 3, Anna Spanggaard 2,
Katrine Junker 2, Sarah Jeppesen
2, Karoline Nørbjerg 1.

Sofie Knudsen og U14-pigerne
havde det svært.
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