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MORS-THY: Det er ikke kun 
cheftræneren, Mors-Thy 
Håndbold mister efter den-
ne sæson. Også fysiotera-
peut Tonny Nedergaard har 
efter 14 år som en del af øens 
sportslige flagskib valgt at 
sætte punktum.

Det meddelte han liga-
klubben i går, og Tonny Ne-
dergaard lægger ikke skjul 
på, at årsagen til, at han 
stopper efter sæsonen, hæn-

ger sammen med Jan Paul-
sens beslutning om at gøre 
det. 

- Jeg har flere gange lagt 
an til at stoppe, men qua mit 
gode samarbejde med Jan 
og det koncept, vi har fået 
opbygget, har jeg ikke kun-
net slippe det, siger Tonny 
Nedergaard.

- Det har været så spæn-
dende at være med i, men 
nu, hvor han holder, er det 
naturligt, at jeg også holder. 
Så stopper den epoke med 
ham og mig, og så er det det 

rigtige tidspunkt. Havde Jan 
haft kontrakt med Mors-Thy 
næste år også, kunne det 
godt være, at jeg kunne blive 
overtalt til en sæson mere, 
siger han og beskriver sit 
samarbejde med Jan Paul-
sen som både venskabeligt 
og med gensidig faglig re-
spekt.

- Vi ved lige nøjagtigt, 
hvad vi begge to tænker - og 
vi trækker på samme ham-
mel, når vi tænker på belast-
ning af spillerne. Det har vist 
sig at ramme plet, og det er 

dejligt. Så jeg begræder da 
også, at han holder, siger 
Tonny Nedergaard.

Begyndte i 2. division
Han begyndte som fysiotera-
peut i HF Mors helt tilbage i 
2002, da klubben lå i 2. divi-
sion nord. Siden har han væ-
ret med på hele rejsen og har 
fejret i alt tre oprykninger 
med HF Mors inden de nu 10 
ligasæsoner med Mors-Thy 
Håndbold - og i samarbejde 
med trænere som Jan Leslie, 
Tommy Larsen, Arne Dam-

gaard, Per Hvass, Anders 
Thomsen og Jan Paulsen.

Nu er den 60-årige fysiote-
rapeut, der for tre år siden 
solgte en del af ejerskabet i 
Morsø Fysioterapi, i gang 
med sin sidste sæson i den 
lokale ligaklub. Han smæk-
ker ikke med døren, men 
glæder sig til at kunne bruge 
sin fritid på noget andet end 
de 25 ugentlige håndboldti-
mer, han i gennemsnit er til-
knyttet Mors-Thy. 

- Arbejdet har jo gjort, at 
der var andre ting i min fri-

tid, jeg ikke lige har kunnet 
gøre. Så jeg glæder mig da til 
at få lidt mere fri til at gøre 
nogle ting, jeg har lyst til - i 
stedet for at stå i en hånd-
boldhal i solskinsvejr, siger 
Tonny Nedergaard. 

- Det bliver trist at skulle 
sige farvel, for jeg har været 
med i mange år og været en 
del af Mors-Thy. Så det bli-
ver da specielt. Men gode 
ting skal også have en ende, 
siger han. 

Tonny Nedergaard siger også farvel
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Tonny Nedergaard, her med Christoffer Cichosz, er i gang med sin 
sidste sæson i Mors-Thy Håndbold. Arkivfoto: Peter Mørk


