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ROSLEV: Om en måned skal 
han til samling med det un-
garske landshold, men i går 
var rammerne noget mere 
ydmyge for Mors-Thy Hånd-
bolds János Stranigg.

Efter at have fået begræn-
set spilletid i ligakampen 
mod Kolding-København i 
torsdags var ungareren såle-

des med på de blås andet-
hold i 2. division, der på ude-
bane i Roslev vandt med sik-
re 30-25 i lokalopgøret mod 
HRH74.

- Det var første gang, vi 
havde János med, så i første 
halvleg skulle spillerne lige 
finde hinanden. Løbebaner-
ne sad ikke helt i skabet. 
Men han var rigtig god i an-
den halvleg, hvor HRH også 
forsøgte at sætte ham ud af 
spillet med en mandsop-
dækning, fortæller Mors-
Thy Håndbolds træner Lasse 
Sunesen.

Stranigg blev topscorer 

med otte mål i en kamp, hvor 
også Magnus Godsk var 
stærkt spillende med syv 
scoringer.

Perfekt sæsonstart
- Men det var først og frem-
mest en rigtig god holdind-
sats på en meget svær ude-
bane. Spillerne kæmpede 
røven ud af bukserne. Så jeg 
er rigtig godt tilfreds. Især 
forsvarsmæssigt fik vi afvist 
flot igennem hele kampen, 
siger Lasse Sunesen.

Mors-Thy kom via en pau-
seføring på 13-10 foran med 
fem mål i starten af anden 

halvleg. HRH kæmpede sig 
tilbage og fik kontakt ved 
18-18, men så strammede 
de blå grebet og hev en sik-
ker sejr i land.

Dermed har MTH fået en 
perfekt start på sæsonen i 2. 
division med maksimale fire 
point for to kampe.

KAMPFAKTA
 {Pausestilling: 10-13.

 {Mål: János Stranigg 8, Mag-
nus Godsk 7,  Mathias Stisen 3, 
Peter Overgaard 3, Mads Prim-
dahl 2, Martin Frandsen 2, Mike 
Felder 2, Nicolaj Spanggaard 2 
og Kaare Ravn Larsen 1.

Stranigg strålede
HÅNDBOLD: Klar sejr til Mors-Thys andethold i lokalopgøret mod HRH74

Peter Overgaard i infight i Roslev-forsvaret.


