Talentparade
i arenaen
HÅNDBOLDFEST: Søndag præsenterer
HF Mors for første og eneste gang i efteråret sine seks ungdomshold i divisionsrækkerne i et samlet hjemmestævne
Af Lars Bang Bertelsen
lbb@mf.dk

NYKØBING: Den helt store ta-

lentparade bliver rullet ud
søndag i Jyske Bank Mors
Arena, hvor HF Mors for første og eneste gang i efteråret
kan præsentere alle sine
seks ungdomshold med divisionsstatus i et og samme
hjemmestævne.
Klubben håber på masser
af tilskuere hele dagen. I
samarbejde med arenaen
har klubben sørget for, at der
i cafeen er gode tilbud på
mad, så man kan blive og nyde håndbolden i hallen i stedet for at tage hjem og spise.
Der er ganske meget på

spil i flere af søndagens kampe, men interessen samler
sig især om U18-drengenes
topbrag i 1. division mod Århus Håndbold. Vinderen af
kampen vil efter al sandsynlighed sikre sig direkte adgang til ligaen efter jul. Sidst
HF Mors-drengene spillede
topkamp på hjemmebane
floppede de fælt mod Aalborg, og træner Lars Krarup
har sammen med spillerne
brugt en del krudt på at fordøje den oplevelse.
Ikke et pres
- Vi har snakket meget om
det, og det handler om, at vi
skal bruge det positivt, at
der sidder en masse og hol-

der med os. Det må ikke blive et pres. Vi håber der kommer rigtig mange. Når man
snakker ungdom kan vi præsentere håndbold på det højeste niveau, siger Lars Krarup, der betegner gæsterne
som temmeligt klare favoritter.
- Århus Håndbold er rege-

rende danske mestre fra to sæsoner i træk og blandt DM-favoritterne igen i denne sæson.
Og så kommer de sikkert med
Emil Nielsen fra deres seniorligahold på mål. Men dermed
ikke være sagt, at vi er chanceløse. Vi fik uafgjort i den omvendte kamp, siger HF Morstræneren.

{{Søndagens kampe:
10.45: U14-piger 2. div
HF Mors/Nordmors-Hjallerup
12.00: U18-drenge 1. div
HF Mors-Århus
13.30: U14-drenge 1. div
HF Mors/Nordmors-AGF
14.45: U16-drenge 1. div
HF Mors – Ikast
16.15: U16 drenge 2. div
HF Mors-Hjallerup

17.45: U18 drenge 2. div
HF Mors-Randers

Martin Frandsen og U18-drengene i 1. division floppede fælt
mod Aalborg, da der sidst var
topopgør i arenaen. I morgen
kan Frandsen og Co. med stor
sandsynlighed løse billet til ligaen, hvis det bliver til sejr i
topbraget mod Aarhus.
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