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simon.kjaer.jensen@nordjyske.dk

NYKØBING: Mors-Thys ligare-
server slog søndag opryk-
kerne fra Aalborg HK med 
cifrene 33-24 i mændenes 2. 
division.

- Vi havde spillet trænings-
kamp mod dem i sommers 
og vidste, hvad de havde at 
komme med, sagde træner 
for Mors-Thy, Lars Krarup, 
efter søndagens knusende 
nimålssejr. 

De unge drenge fra Mors-
Thy lagde fra starten af kam-
pen et hårdt tryk på mod-
standernes forsvar og kom 
frem til gode chancer, hvoraf 
mange dog blev misbrugt.

- Vi brændte simpelthen 

for meget. Vi skød nærmest 
deres målmand på landshol-
det, sagde Lars Krarup.

I den anden ende af banen 
havde hjemmeholdet også 
problemer i første halvleg.

- Vi stod for langt fra hin-
anden og bevægede os for 
lidt, sagde Lars Krarup, som 
på trods af brændte chancer 

og halvdårligt forsvarsspil 
stadig var optimistisk ved 
sidebyttet. 

- Vi snakkede i pausen om, 
at vi skulle udnytte vores 
chancer og om, at hvis vi 
fortsatte med at spille i højt 
tempo, ville de gå døde til 
sidst, sagde Lars Krarup.

Taktisk Aalborg-brøler
Efter pausen var der ingen 
tvivl om, hvem der var kam-
pens bedste hold.

- I anden halvleg fik vi sta-
biliseret vores forsvar og be-
gyndte at udnytte vores 
chancer. Derudover viste 
Mads Primdahl, at han trods 
en svær periode stadig er en 

fantastisk målmand, sagde 
Lars Krarup, der også kunne 
udnytte en taktisk brøler af 
Aalborg HK.

- De spillede med syv 
markspillere i angrebet, 
hvilket gav os nogle nemme 
mål, lød det fra hjemmehol-
dets træner.

Mors-Thy gik fra banen 
med en komfortabel sejr på 
33-24, som ifølge Lars Kra-
rup var fuldt fortjent.

KAMPFAKTA
 {Pausestillingen: 14-14.

 {Målscorere for Mors-Thy Hånd-
bold 2: Mads Andersen 9, Mike 
Felder 6, Martin Frandsen 4, Ni-
kolaj Spanggaard 4, Peter Over-
gaard 4, Kaare Ravn Larsen 3, 
Mathias Stiesen 2 og Mads Prim-
dahl 1.

Mors-Thy slog oprykkere
Mads Andersen scorede ni 
gange for Mors-Thys andet-
hold.  Arkivfoto: Peter Mørk


