HF Mors vandt to finaler i Thy Cup
Håndboldstævnet gav
sejre til både U16- og
U18-drenge
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Også denne gang var der
finalesejre til HF Mors i
Thy Cup.
Det store håndboldstævne i dagene op
imod nytår havde deltagelse af 96 hold fra
Danmark og Tyskland
og endte med en ren HF
Mors-finale i U18-drengenes turnering.
Her vandt HF Mors

1 med 25-11 over HF
Mors 2, og dermed endte turneringen lige som
sidste år med HF Mors
på de to øverste pladser.
Førsteholdets turneringssejr var dog forventet i en turnering med
begrænset modstand,
og ifølge træner Lars
Krarup havde man op
til stævnet da også overvejet, om man overhovedet skulle være med
denne gang.
- Vi har godt kunnet
mærke på de seneste års
udvikling, at Thy Cup
ikke er blevet stærkere
på U18-siden. På U12siden er den vanvittig

stærk, men hos U18 kan
vi godt mærke, at det
er voksne folk, der gerne vil lave noget andet
i juledagene, siger han,
men er alligevel tilfreds
med udbyttet i turneringen.
Det skyldes især andetholdets præstation
og positive udvikling
hen over turneringen
med gode holdpræstationer og fine indsatser
på målmandsposten.

Også U16-drengene gjorde det godt. HF Mors
havde to hold med begge gik videre fra indlendende pulje og mød-

tes i anden runde med
18-14 til HF Mors 1 som
resultat.
Her blev FlensburgHandewitt også slået
med 21-17, og sejren
over nordtyskerne gentog sig i finalen, da HF
Mors vandt med 20-13.
Også den turneringssejr var helt efter bogen,
omend U16-drengene
trods alt fik mere modstand end deres lidt ældre klubkammerater.
Hos
U12-årgangene
havde HF Mors hold
med hos både drengene
og pigerne.
Hos drengene nåede
HF Mors 1 videre til an-

den runde, hvor de røg
ud på marginaler efter
at have presset de senere vindere fra HK 73 Frederikssund i en kamp,
der endte 12-11 til sjællænderne. Dermed blev
et tidligere nederlag til
Støvring afgørende for
HF Mors-drengene.
Hos pigerne havde HF
Mors tre hold med. To
af dem slap videre fra
første runde, og det ene
nåede helt til semifinalen, hvor Thisted IK dog
viste sig for stærke og
vandt med 16-6.

Alt i alt bød stævnet derfor på god modstand i

de unge årgange og
mindre god i de store.
Og for de bedste U16og U18-drenge var den
samtidig sidste optakt
til det forår med ligakampe, der begynder allerede i weekenden.
- Vi har fået tanket selvtillid ved at spille dårligt
og stadig vinde. Og så
har vi prøvet en masse
ting af, siger Lars Krarup
om U18-drengene, der
bortset fra landsholdsaktuelle Allan Toft Hansen stillede med fuldt
hold i Thy Cup.

