HF Mors klar til topbrag
VESTHIMMERLAND
HF MORS 2
HÅNDBOLD - U18 DR. 1. DIV.

25-25

Af Lars Bang Bertelsen
lbb@mf.dk

AARS: HF Mors 2 i U18-her-

rernes 1. division er klar til
et vaskeægte topbrag om
puljens førsteplads, når holdet på søndag gæster Århus
Håndbold.
I aftes fik morsingboerne
det ene point med sig hjem
fra udekampen mod rækkens nummer tre, Vesthimmerland, efter et vanvittigt

comeback. HF Mors var bagud 18-10 ved pausen og stadig nede med syv midt i anden halvleg, men fik alligevel 25-25, da Magnus Godsk
i sidste sekund smadrede en
underhånd op i nettaget.
- Det her point betyder, at
vi kan nøjes med uafgjort i
Århus og stadig holde førstepladsen før sidste runde,
konstaterede HF Mors-træner Lars Krarup efter gyserafslutningen i Aars.
Her var han vidne til en
elendig indsats af sine spillere i første halvleg.
- Første halvleg er sjældent

set ringere fra vores side. Det
lignede en kamp starten af
sæsonen, hvor man skal finde hinanden. Vi lavede et
hav af tekniske fejl, leverede
dårlige beslutninger og havde ingen redninger, opsummerede Lars Krarup.
Alvorssnak
Efter en alvorssnak i pausen
gik HF Mors på banen til anden halvleg for at give den
fuld gas, men morsingboerne havde ikke megen succes
i det første kvarter. Men i
den sidste halvdel af anden
halvleg vendte billedet. Cas-

per Fabricius fik for alvor fat
i målet og samtidig fik de blå
succes med et offensivt forsvar, der tappede hjemmeholdet for kræfter. Gæsterne
åd føringen og kunne altså
til sidst juble over et point.
- Det var tyveri, men det viser noget om, hvad form kan
gøre, sagde Lars Krarup.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 18-10
{{Mål for HF Mors: Magnus
Godsk 7, Kristoffer Kristensen 6,
Martin Frandsen 6, Mads Harritz
3, Asger Stisen 1, Frank Gisselbæk
1, Kaare R. Larsen 1.

