Der står meget på spil for Jesper Jensen og HF Mors i søndagens kamp mod Aalborg. 
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Morgendagens
stjerner i arenaen
TOPOPGØR: U18-drengene fra HF Mors kan tage et kæmpe skridt mod
liga-deltagelse med sejr i søndagens hjemmekamp mod Aalborg
Af Lars Bang Bertelsen
lbb@mf.dk

NYKØBING: Der er på forhånd

lagt op til noget af et brag,
når HF Mors’ U18-drenge i
morgen, søndag, hjemme i
Jyske Bank Mors Arena tager i mod Aalborg i et topopgør i 1. division.
De to hold er sammen med
Århus i drabelig dyst om de
to pladser i U18-ligaen efter
jul. Inden weekendens spillerunde har de tre tophold
alle høstet seks point for fire
kampe via hver to sejre og to
uafgjort.
- Det er en sindssygt vigtig
kamp for begge hold. Jeg
forventer, at begge hold vil
komme med alt, hvad de
har, siger HF Mors-træner
Lars Krarup, som opfordrer
alle håndboldinteresserede
til at møde op i hallen.
- Kampens betydning alene gør den jo seværdig. Men
hvis man interesserer sig lidt
for talentarbejdet i HF Mors,
så skal man møde op. Det er
måske blandt de her gutter,

at de næste ligaspillere i
Mors-Thy Håndbold skal findes. Og så er jeg sikker på, at
det bliver en rigtig god U18kamp med masser af fart og
teknisk flot spil, siger Lars
Krarup.
HF Mors-træneren sender
på forhånd favoritværdigheden i retning af gæsterne.
Aalborg er favorit
- Jeg vil mene, at selv om vi
er på hjemmebane, så er Aalborg favorit. Vi har ikke haft
det så godt med dem i den
her sæson. Vi har tabt de to
træningskampe, som vi har
spillet mod dem, og i den ene
fik vi en ordentlig snitter. Det
er et rigtig godt hold. De har
nogle andetårsspillere, som
allerede i sidste sæson var
profiler på deres U18-hold.
Og så har de fået et kuld
hold, som i sidste sæson gik
hele vejen og tog DM-guldet
i U16-årgangen. De scorede
senest 31 mål og fik uafgjort
i topkampen mod Århus, selv
om Århus i den kamp havde
ligamålmanden Emil Niel-

Jakob Poulsen og HF Mors har tabt to træningskampe mod Aalborg i denne sæson, så HF Mors-træner Lars Krarup mener, at gæsterne har favoritværdigheden i topopgøret.  Arkivfoto: Bo Lehm
sen med på holdkortet. Det denne uge, og der er dikteret
viser en del om Aalvorgs endnu en uges total ro. Så
styrke. Vi skal ramme vores han er definitivt ikke med,
absolutte topniveau, hvis vi siger Lars Krarup, der til
skal have en chance, fastslår gengæld har den store
bagspiller Kasper Lindgren
Lars Krarup.
HF Mors må igen se bort på vej tilbage efter et længefra Andreas Dam, der har re skadesforløb med et brud
været ude siden han for tre i ryggen.
uger siden pådrog sig en
- Han er begyndt at træne
hjernerystelse i kampen med igen, men han mangler
mod Team Tvis Holstebro.
selvfølgelig en masse form
- Han har fået scannet ho- og noget timing, siger Lars
vedet på Thisted Sygehus i Karup.

