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halvleg på at brokke sig over dommerne fik reserverne vind i sejlene
MORS-THY
MEJRUP/HVAM
HÅNDBOLD, 2. DIVISION
HERRER

26-24

Af Mathias Lykke
mathias.lykke@nordjyske.dk

ØSTER JØLBY: Mors-Thys liga-

reserver startede den nye
uge ud med at forsvare
hjemmebanen med en tomålssejr over Mejrup/
Hvam, men det var ikke det

polerede håndboldspil, der
var i fokus fra kampens start.
- Vi var langt fra tilfredse
med dommerpræstationen,
der i første halvleg var helt
forfærdeligt dårlig. Det var
en rigtig dårlig oplevelse, og
det tog også lidt af glæden
ved fra at have vundet, fortæller ligareservernes træner Lars Krarup, der efter
kampen havde en konstruktiv snak med de to dommere, og det var Mors-Thy-styr-

manden meget positivt overrasket over.
- Vi gav hinanden hånden,
og jeg sagde, at jeg ville ønske, andre dommere gjorde
det samme.

Rutinen mod ungdommen
Mejrup/Hvam lod sig ikke
skræmme af en tur til Mors
på en hverdagsaften, og
mens hjemmeholdet havde
travlt med at bruge energi
på at brokke sig over dommerpræstationen, udnyttede gæsterne rutinen og
bragte sig i en særdeles fordelagtig position. Det startede med en hurtig føring på
2-0, og midtvejs gik Mejrup/
Hvam til pause foran 11-15.

- Det er et hold med masser af ligaerfaring og sågar
bundesligaerfaring. Det var
en typisk kamp mellem rutinen og ungdommen, siger
Lars Krarup, der heller ikke
var tilfreds med den spillemæssige indsats.
- Vi var ikke korrekt indstillede til at modstå det
tryk, der kom fra deres
bagspillere. De fik mange
chancer på midten af banen,
og når vi endelig fik lukket
af, stod vores backs og fløje
og tog en koger, fortæller
Mors-Thy-træneren.
Efter pausen begyndte
hjemmeholdet endelig at
bruge energi på håndbolden, og det kunne ses på

»

Vi var langt fra tilfreds med dommerpræstationen, der
i første halvleg var helt
forfærdeligt dårlig. Det
var en rigtig dårlig oplevelse, og det tog også lidt af glæden.

nen, så vi kunne komme foran, siger Lars Krarup.

KAMPFAKTA
{{Pausestillingen: 11-15.
{{Målscorere for Mors-Thy Håndbold: Jens Christian Brauner 10,
Lasse Justesen 6, Peter Overgaard 5, Nicolaj Spanggaard 2,
Mathias Stisen 2, Mike Felder 1.

LARS KRARUP, træner for Mors-Thy

måltavlen. Den sidste forsvarsinstans var én af de afgørende faktorer.
- U18-målmand Mathias
Lynggaard var årsagen til, at
vi kom tilbage i kampen, og
vi fik sat et tryk frem ad ba-

Ligaspiller Jens Christian Kjær Brauner blev kampens topscorer
med 10 mål mod Mejrup/Hvam.
Arkivfoto: Claus Søndberg

