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ESBJERG: Drømmen om Final
Four led søndag et alvorligt
og helt igennem unødvendigt knæk for U18-drengene
i HF Mors.
Da udekampen mod UH
Esbjerg var halvvejs, førte
HF Mors med hele 17-9 men en halv times håndboldspil senere var det en
flok slukørede morsingboer,
der gik fra banen efter et nederlag på to mål mod et
bundhold, der var uden point i de fem foregående kampe.
- Jeg kan ikke mindes, at
de her drenge er faldet sådan sammen på 30 minutter
før. Og jeg tror, at jeg har været til begravelser med bedre
stemning, end der var i omklædningsrummet
efter
kampen, lyder det fra træner
Lars Krarup.
Han begyndte også kampen i dårligt humør. Efter få
minutter stod han med timeoutkortet i hånden efter en
tidlig Esbjerg-føring på 3-0.
Men i det samme fik HF
Mors gang i spillet, og i resten af første halvleg var især
Peter Overgaard flyvende.

Faldt helt sammen
Efterårets topscorer har haft
sine udfordringer i ligaen,
men i første halvleg af lørdagens kamp gjorde han nærmest, som det passede ham,
og det så ud til at afgøre
kampen for HF Mors.
- I pausen blev vi enige om
at fortsætte på samme måde, og vi rettede kun nogle
småting. Men som min holdleder sagde efter kampen,
var det fuldstændig som at
tage en bøtte og vende på
hovedet. Alt gik galt, beskriver Lars Krarup den rædselsfulde anden halvleg.
- Vi fik ingen redninger, og
vi lod være med at løbe, siger
han og beretter om HF Morsspillere, som gik bolden op
efter UH Esbjerg-scoringer i
stedet for at sætte tempo.
- Og får hvert mål, Esbjerg
fik indhentet, fik de mere og
mere energi, tilføjer han.
Samtidig kostede et par
udvisninger for HF Mors,
som også brugte for stor

energi på at lade sig frustrere over dommerparret.
- Vi kan kun takke os selv.
Dommerne var ikke gode i
anden halvleg, men vi kan
ikke skyde skylden over på
dem for, at vi tabte anden
halvleg med 20-10, siger
Lars Krarup.
Han nævner i stedet den
mentale udfordring med at
håndtere en sikker føring.
Den har før været stor for HF
Mors, og lørdag var den altså afgørende stor.
- Vi dur ikke til at være
oven på i første halvleg. Det
er desværre noget mentalt,
som er sindssygt svært at arbejde med, men som jeg er
nødt til at have fokus på og
arbejde mere med - for det
har var uacceptabelt, siger
HF Mors-træneren.
Trods den katastrofale anden halvleg havde HF Mors
pointchance til det sidste.
Ved 28-27 var holdet på bolden efter en timeout, men
også her gik det i fisk for gæsterne.
- Og drengene plejer ellers
at være iskolde i den slags situationer, så det var lidt
overraskende, siger Lars
Krarup.
Ser svært ud
Nu ser vejen til Final Four
vanskelig ud for HF Mors,
som i et svært slutprogram
ikke har råd til flere nederlag.
- Vi kigger stadig mest på
udvikling og på at få gjort
drengene klar til seniorårene, men vi ville da lyve, hvis
vi sagde, at vi ikke også skævede til tabellen, siger Lars
Krarup.
I næste runder tager HF
Mors imod Skanderborg
Håndbold. Dernæst gælder
det to udekampe mod de to
tophold: Århus Håndbold og
Kolding IF.
Rækkens to bedste hold
kvalificerer sig til at spille Final Four om DM-titlen.

KAMPFAKTA
{{PAUSESTILLING: 9-17
{{Mål for HF Mors: Peter Overgaard 12, Allan Toft Hansen 5, Nikolaj Spanggaard 5, Mads Andersen 2, Tobias Primdahl 2, Marcus
Christensen 1.

