Heldigt point til U18-drenge
HF Mors ramte den
spillemæssige bund
i Ikast
AF DAVID HØJMARK
dh@mf.dk

Håndbold - U18 Drenge
1. division: Ikast Håndbold - HF Mors
20-20 (12-7)

- Det var decideret tyveri, at vi fik point. Det
fortjente vi ikke!
HF
Mors-træner
Lars Krarup er hård
i kritikken af præstationen i aftes, da
U18-drengene besøgte Ikast Håndbold og
tog det ene point med
hjem fra en skrækkelig
håndboldkamp med
håndboldspil på et lavere niveau end 1. division.
- Det er nok den dårligste kamp, vi har
spillet til dato. Der var
stort set intet, der fungerede. Og så alligevel
lidt, for vi kom faktisk
til mange fine chancer, men vi fik skudt
deres målmand til en
af landets allerbedste
- og det er han absolut
ikke, siger Lars Krarup.
- Det var helt vildt at
se, hvordan drengene bare brændte og
brændte. Det var jeg
faktisk lidt rystet over,
tilføjer han og melder
om et HF Mors-hold
uden gnist, uden gejst,
muligvis tynget af
kampens betydning og bagud med 7-14, da
anden halvleg var otte
minutter gammel.
Først da vendte billedet. HF Mors fik arbejdet sig ind i kampen,
og mod slutningen fik
Lasse Højriis sat nogle gode redninger ind,

så gæsterne kunne nå
helt op.
Udligningen,
den
allerførste i kampen,
faldt et minut før tid,
og derefter lykkedes
det ikke for Ikast at
få scoret i de sidste
sekunder, der endte
med stor dramatik, da
Marcus Christensen
to sekunder før tid fik
direkte rødt efter en
hård tackling på en
Ikast-back.
Dommerne vurderede, at HF Mors-spilleren ramte Ikast-spilleren i hovedet, og
dermed er Marcus
Christensen med sikkerhed ude af næste
kamp hjemme mod
topholdet
Skanderborg.

I første omgang ærgrer
HF Mors sig dog mest
over den dårlige indsats mod Ikast. En
præstation, der mindede om tidligere
kampe mod samme
modstander.
- Vi er et langt bedre
hold end dem, men de
har bare det med, at
de kæmper røven ud
af bukserne - og det
er, som om de især gør
det mod os, siger Lars
Krarup.
Han er lettet over, at
det trods alt lykkedes
at få et uafgjort resultat.
- Når alt det negative
er sagt, skal der også gives et klap for, at
vi hiver et point med
hjem, siger han.
Mål: Peter Overgaard
8, Mads Andersen 5,
Nikolaj Spanggaard 2,
Tobias Primdahl 2, Mathias Stisen 2, Marcus
Christensen 1.

