Lasse P blev stærkere af nedtur
GENNEMBRUD: Højrefløjen tacklede sit mareridt i marts mod Århus
Flere tilskuere var på vej til at
afskrive Lasse Pedersens fremtid som ligaspiller, da de så
ham brænde chancer på stribe i
marts mod Århus. I den følgende sæsonafslutning var højrefløjen ikke på holdkortet, men i
de to første kampe i den nye
sæson har den 21-årige thybo
vist sig frem som en af de bedste på et overræskende stærkt
ligahold. I dag kan Mors-Thy
lægge nye lag på den gode sæsonstart og med en sejr i Randers skabe grundlag for en
håndboldfest på torsdag i Nykøbing mod KIF Kolding-København.
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MORS-THY: For et halvt år si-

den forlod Lasse Pedersen
en ligakamp i Nykøbing som
en nedslået mand.
Mors-Thys unge højrefløj
havde lige gennemlevet et
håndboldmæssigt mareridt
og havde mod Århus brændt
så store chancer, at publikum til sidst dårligt kunne
bære at se det.
Efter tre store afbrændere
fra fløjen, en misbrugt friløber og et grimt boldtab kulminerede nedturen, da Lasse Pedersen til sidst skød
over på tomt mål.
En sådan oplevelse kan
forsinke en ung spillers gennembrud. Men det modsatte
er sket for Lasse Pedersen,
der har åbnet den nye sæson
overbevisende. Seks mål på
syv afslutninger er det blevet
til fra den 21-årige højrefløj,
der også har leveret assist og
fremtvunget
straffekast
samt været stærk i forsvaret.
Og der er en årsag til, at
det er gået så godt siden
kampen mod Århus.
- Jeg tog den som lidt af en
lærestreg. Det hjalp mig rigtig meget. Det kan godt være, at det lyder mærkeligt,
men efter Århus-kampen
har jeg kunnet håndtere
presset på banen meget bedre. Det hjalp den kamp mig
til, siger Lasse Pedersen, der
har været en af Mors-Thys
bedste i den overraskende
stærke sæsonstart.
- Jeg har også trænet rigtig

godt hen over sommeren og
i opstarten, siger han og
melder i det hele taget Århus-kampen for ude af systemet. Den er glemt, og han er
kommet videre.
En uvant følelse
Og det er han i en sæson, der
i dag kan tage et nyt skridt
ind i en verden af optimisme.
Sådan er sportens verden
så omskiftelig: For få uger siden var der udbredt bekymring for Mors-Thys ligasæ-

son. Nu er humøret omkring
klubben helt anderledes - lige som det også er på holdet.
- Det er en god fornemmelse og en uvant følelse. Det
har været to virkelig gode
sejre, siger Lasse Pedersen,
der især fremhæver indsatsen i kamp to mod Ribe-Esbjerg.
- At spille få dage efter en
storsejr i GOG er svært for
mange. Men vi fik hovedet
klar og leverede en god
kamp, siger han.
Det var sidste lørdag i Thy

Hallen. Nu venter en udekampe mod oprykkerne fra
Randers HH, og den lokale
håndboldverden drømmer
helt forståeligt om, at MorsThy efter den kan se frem til
en hjemmekamp mod Kolding-København med en førsteplads og seks point på
kontoen.
Modigt Randers-hold
Så langt ser Lasse Pedersen
dog ikke frem endnu.
- Lige nu tænker vi ikke så
meget på pointene. Og Ran-

ders på udebane er en svær
opgave. Det kan man også se
på deres resultater, siger han
og påpeger, at kronjyderne
trods nul point i de to første
kampe har bidt voldsomt fra
sig mod mestrene fra Bjerringbro-Silkeborg og ude
mod HC Midtjylland.
- De har været gode, så vi
skal bestemt ikke undervurdere dem. Det spiller noget
god håndbold, siger han.
Lasse Pedersen forventer
et hjemmehold, der spiller
med mod og gejst - og som

bestemt ikke er bange for at
gå mod mål.
- Så vi skal stå godt i defensiven, som vi har gjort indtil
nu, og få afslutningerne,
hvor vores målmænd gerne
vil have dem. Og så skal vi
spille koncentreret angrebsspil, siger han.

