Kristoffer V. Kristensen og HF Mors har igen meldt HF Mors ind som seriøs bejler til de direkte ligapladser.
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Tilbage i ligakampen
REVANCHE: U18-drengene fra HF Mors rejste sig i Holstebro
som også roser spillerne for at
have lagt på i modet til at tage
nærkampene.
Det gjaldt især Martin Frandsen, der spillede en fremragende kamp.
- Han var med afstand vores
bedste spiller og scorede ni mål
på 10 afslutninger, siger Lars
Krarup.
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HOLSTEBRO: Det er alt for tidligt

at afskrive HF Mors i kampen
om en plads i U18-drengenes ligapulje.
Det beviste de unge talenter
lørdag i Holstebro, hvor de oven
på to store nederlag til Aalborg
Håndbold havde kniven for
struben i forhold til kampen om
puljens andenplads.
Den giver direkte adgang til
forårets liga, men hvis HF Mors
skulle byde ind på den, var kravet mod Tvis-Holstebro en stor
præstation.
- Vi var godt klar over, at det
var en rigtig vigtig kamp. Skulle
vi holde trit med det hele og ikke
spille det ud af egne hænder,
krævede det en sejr. Og det skal
jeg da lige love for, at drengene
havde forstået, lyder det fra Lars
Krarup, træner for HF Mors.
Gæsterne greb initiativet fra
kampens start, og med det sædvanlige offensive forsvar i noget, der endnu mere offensivt
lignede en 3:3-opstilling blev

Højrefløj Martin Frandsen spillede
en stor kamp og satte med ni mål
en ny personlig scoringsrekord i en
divisionskamp for U18-drengene i
HF Mors. Den gamle lød på otte
mål mod VIF for andetholdet i januar.

Arkivfoto: Bo Lehm
værternes spil slået så meget i
stykker, at det var begrænset,
hvad der kom af afslutninger
mod Lasse Højriis i HF Morsmålet.
- Vi dækkede vildt godt op i
første halvleg og erobrede en
masse bolde, siger Lars Krarup,

Fest og glæde
Efter pauseføring på fire rykkede HF Mors yderligere fra i anden halvleg og nåede foran med
syv.
Så gik der desværre lidt for
mange udvisninger i den for HF
Mors, som også begyndte at sløse i angrebet og tage forkerte beslutninger og afslutninger.
- Og i forsvaret var vi ikke lige
så forudseende og hurtigere på
fødderne mere, siger Lars Krarup, som dog aldrig så føringen
forsvinde helt.
HF Mors førte hele vejen til
slut, og reduceringen til 26-27
kom først 15 sekunder før tid,
hvorefter gæsterne stille og roligt spillede bolden rundt og nåede op til et tremeterkast i den
modsatte ende, inden tiden på
haluret løb ud.
- Og så var der ellers glæde og

fest i omklædningsrummet efter
kampen. Det var en rigtig god
kamp, og det var et godt tilbagesvar på vores kampe mod Aalborg, siger HF Mors-træneren,
som har fordøjet de store nederlag til puljens førerhold.
- Der er bare nogle hold, der
ligger bedre til en end andre. Vi
ligger godt til Aalborg, og de ligger ikke ret godt til os, siger han.
Vigtig kamp på onsdag
Med sejren er HF Mors for alvor
med i kampen om andenpladsen efter Aalborg - og mulighederne for i det mindste at få
ekstrachancer for en ligaplads
er steget betydeligt.
- Nu ligger det i vores egne
hænder, og vi har en rigtig vigtig
kamp allerede tirsdag på hjemmebane mod Randers. Med to
point der er der lagt op til et
brag, når vi skal møde Århus
den 6. december, siger Lars Krarup.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 12-16
{{Mål: Martin Frandsen 9, Jesper
Jensen 4, Frank Gisselbæk 4, Kristoffer Kristensen 3, Jakob Poulsen 2,
Kaare Ravn Larsen 2, Tobias Layland
2, Kasper Lindgren 1.

