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SKJERN: Med en sejr på hele 
syv mål over Skjerns ligare-
server har Mors-Thys ditto 
nu midlertidigt overtaget 2. 
divisionens førsteplads fra 
Stoholm, der først kan svare 
igen i den kommende uge.

Det var ellers med bekym-
rede miner, at Mors-Thy søn-
dag tog turen til det midtjy-
ske.

- Jeg var lidt bange for det, 
for vores førstemålmand 
Mads Primdahl havde på 
grund af en historik fyldt 
med hjernerystelser fået for-
bud om at spille efter at have 
fået en bold i hovedet i sidste 
uge, så det var med reserve-
målmand Frederik Holst, 
der har ligget skadet med 
dårlig ryg. Desuden spillede 
vi uden ligaforstærkning i 
modsætning til Skjern, for-
tæller Mors-Thy-træner Lars 
Krarup, der i høj grad blev 
positivt overrasket.

Angrebet blomstrede
Mors-Thys angreb spillede 
frisk og aggressivt frem ad 
banen, mens det haltede i 
den anden ende.

- Der var for langt mellem 
fireblokken, og de udnytte-
de det til at presse os langt 
tilbage og skyde over hove-
det på os, siger Lars Krarup.

Angrebet gjorde dog op 

for det, og det var kun en 
hurtig Skjern-stime på fire 
mål, der kunne forhindre 
gæsterne i at holde en stor 
føring ved pausen.

De to hold fulgtes ad i an-
den halvleg til 21-21, men 
defensiven hos de blåbluse-
de begyndte endelig at fun-
gere. Skjern skulle bruge 
mange kræfter på at komme 

frem til chancer, mens Mors-
Thys angrebsformation med 
to stregspillere gav pote. 

Nicolaj Spanggaard og Pe-
ter Overgaard bombede 
med henholdsvis 12 og 11 
scoringer.

- De prøvede på at mands-
opdække Peter Overgaard, 
men vi fik det løst meget for-
nuftigt. Det var en rigtig god 

sejr mod et fint Skjern-hold, 
siger Lars Krarup.

KAMPFAKTA
 {Pausestillingen: 14-15.

 {Mål: Nicolaj Spanggaard 12, 
Peter Overgaard 11, Martin 
Frandsen 4, Ferenz Stranigg 2, 
Mathias Stisen 2 og Mike Felder 
1.

Ligareserverne er nu på 
førstepladsen

Mors-Thys Peter Overgaard scorede 11 kasser i sejren over Skjern, der sender holdet midlertidigt til 
tops.  Arkivfoto: Peter Mørk


