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HERRER

Af Simon Kjær Jensen
simon.kjaer.jensen@nordjyske.dk

THISTED: Ligareserverne fra 
Mors-Thy Håndbold kunne 
lørdag hive en sikker sejr 
hjem på 31-26.

- Det var top mod bund, og 
der var aldrig tvivl om, hvil-
ket hold der var bedst, sagde 
træner for Mors-Thy, Lars 
Krarup, efter søndagens sejr.

Mors-Thy startede ud med 
flot spil, som betød, at hol-
det hurtigt kunne bringe sig 
foran med 8-2.

Efter den gode start faldt 
hjemmeholdets niveau, og 
det resulterede i, at udehol-
det kunne reducere til stil-
lingen 11-8.

- Vi gik væk fra vores afta-
ler, og vi brugte ikke hinan-
den, sagde Lars Krarup, som 
dog også hæftede sig ved, at 
forsvaret stod udmærket, og 
at Mads Primdahl tog godt 
fra i hjemmeholdets mål.

Mors-Thy fik inden pausen 
mere styr på kampen igen og 
kunne gå til pause med en 
særdeles komfortabel føring 
på 19-11.

- I pausen snakkede vi om, 
at vi skulle pakke den mage-
lige og selvfede indstilling 
væk, og at vi nu gik ind til en 
ny kamp, hvor tavlen var vi-
sket ren, sagde Lars Krarup.

Anden halvleg blev en tam 
affære, hvor hjemmeholdet 
hang i bremserne. Dette 
medførte, at HC Midtjylland 
kunne snige sig langsomt 
men sikkert ind på Mors-

Thys forspring og reducere 
til stillingen 22-17.

- Koncentrationen faldt, 
og vi manglede gnist i øjne-
ne, sagde træneren fra Mors-
Thy, som på trods af den 
manglende koncentration 
formåede at hive en sejr på 
fem mål hjem.

KAMPFAKTA
 {Pausestillingen: 19-11.

 {Målscorere for Mors-Thy 2: 
Mads Andersen 10, Lasse Peder-
sen 6, Nikolaj Spanggaard 5, Mi-
ke Felder 4, Kaare Ravn Larsen 2, 
Peter Overgaard 2, Magnus 
Godsk 1 og Martin Frandsen 1.

Mors-Thy 2 var 
de bedste

Den normalt skudsikre Peter Overgaard havde på grund af sygdom 
svære betingelser i dagens opgør. Arkivfoto: Kurt Bering


