Så starter kampen
for overlevelse
HÅNDBOLD: Mors-Thys ligareserver åbner i aften sæsonen i 2. division
Af Lars Bang Bertelsen
lbb@mf.dk

NYKØBING: Sangen er lidt den

samme hvert år. Som udviklingsklub er det vigtigt for
Mors-Thy Håndbold at have
sit andethold rangeret så
højt som muligt, altså i 2. division, så de unge talenter
og spillere fra ligatruppen,
der skal have kamptræning,
bliver matchet på højest mulige niveau.
Derfor er det store sæsonmål igen i år overlevelse i
rækken for ligareserverne,
der i aften indleder en ny sæson i 2. division hjemme i Jyske Bank Mors Arena med en
kamp mod Lemvig-Thyborøn.
- Altså i princippet er jeg
fuldstændig ligeglad med
vores slutplacering i rækken, når bare den ligger på
den rigtige side af nedrykningsstregen. Når det er
sagt, så skal man ikke tage
fejl. Vi går altid på banen for
at vinde. Vores primære opgave er udvikling, men når
man går på banen til en
kamp i 2. division, så er det
naturligvis for at skabe et resultat, siger træner Lars Krarup.
Forud for aftenens premiere et Mors-Thy noget ramt
af skader. Ligatruppen har
tre mand ude, og det begrænser selvsagt muligheden for andetholdet for at få
kræfter ned fra førsteholdet.

- Man kan jo tage en spiller
som Mads Andersen, der
måske har fået en overraskende stor rolle her i starten af ligasæsonen. Ham
havde vi nok forventet skulle
spille en del i 2. division,
men det er naturligvis ikke
aktuelt, som det ser ud lige
nu. Men det er jo en succeshistorie og super glædeligt,
at en ung spiller kan være
med til at bidrage på ligaholdet, siger Lars Krarup, der
også kan melde om skader 2.
divisionsholdets egne rækker.
Spillere som Christoffer
Christensen,
Frederik
Nørbjerg og Jacob Poulsen
er alle langtidsskadede. De
to sidstnævnte spiller positionen som venstre fløj.
Godsk tilbage
- Men der har vi heldigvis fået Magnus Godsk, der har
haft en sæson i Skive, og han
ser virkelig skarp ud, siger
Lars Krarup.
Tilbage er også målmanden Frederik Holst, der i store dele af sidste sæson var
ude med hjernerystelse.
Han danner målmandsduo
med Mads Primdahl.
På 2. divisionsholdet finder man også spillere som
Peter Overgaard, Mike Felder og Mathias Stisen, der
alle træner fast med ligatruppen. Ny mand på holdet er desuden ungarske Feri Stranigg, der er kommet

Peter Overgaard og Mors-Thy tager i aften imod Lemvig-Thyborøn i
Jyske Bank Mors Arena.
Arkivfoto
til klubben sammen med sin
bror Janos Stranigg, der som
bekendt er med på ligaholdet. Feri Stranigg er en fysisk
stærk stregspiller.
Endelig er spillere som
stregen Kaare Ravn Larsen,
den hurtige højre fløj Martin
Frandsen og højre back Nicolaj Spanggaard med i
truppen.
Blandet og smal trup
- Det er en blandet flok og en
smal trup. Vi skal ikke være
for brede for der skal være
plads til dem, der kommer
ned fra ligatruppen. Vi har
nogle gengangere fra sidste

år og nogle nyoprykkede
førsteårsseniorer, som vi
blander med de spillere,
som vi fra gang til får fra ligatruppen. Det betyder også, at vi skal spilles sammen,
og det kommer til at tage lidt
tid, siger Lars Krarup, der ikke lægger skjul på, at det unge andethold skal leve af
fart.
- Vi mangler lidt på fysikken og rutinen i forhold til
mange af de hold, som vi
skal møde. Til gengæld har
vi masser af tempo i fødderne og spillerne i god form.
Så vi skal ud og løbe, siger
træneren.

