
MORS-THY
STOHOLM 22-24
HÅNDBOLD, 2. DIVISION 
HERRER

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

THISTED: Mors-Thys ligare-
server tabte med cifrene 22-
24 i torsdagens topopgør 
mod Stoholm i Thy Hallen.

- Det var en kamp, hvor vi 
ikke kunne få gang i an-
grebsspillet, og hvor der var 
fokus på meget andet end 
bare at spille håndbold, sag-
de træner for Mors-Thy, Lars 
Krarup, efter kampen.

Mors-Thy havde fra kam-
pens start svært ved at få 
tempo i angrebsspillet, hvil-

ket de kun ni mål i første 
halvleg også bevidnede. 

- Vores angrebsspil var vir-
kelig skidt. Vi spillede lang-
somt og tog mængder af dår-
lige beslutninger, sagde Lars 
Krarup.

I modsatte ende af banen 
styrede Mors-Thy med hård 
hånd, og holdet holdt gæ-
sterne nede på acceptable ti 
mål i de første 30 minutter.

- Jeg var meget tilfreds 
med den defensive indsats. 
Vi arbejdede stenhårdt, og 
det var kun enkeltmandsfejl, 
som gav Stoholm mulighe-
der for at score, siger hjem-
meholdstræneren om den 
stærke defensiv.

I anden halvleg fortsatte 
begge hold med det samme 

spil, som de fik kreeret i den 
første. Kampen bølgede 
frem og tilbage, dog var gæ-
sterne konstant i front, med 
føringer skiftende fra et til 
tre mål.

Ærgerlig afslutning
Det blev en neglebidende af-
slutning på kampen, da 
Mors-Thy med 30 sekunder 
igen, bragte sig tæt på det 
ene point med en reduce-
ring til stillingen 22-23. 

Efter hjemmeholdets re-
ducering, brugte gæsterne 
oceaner af tid på at bære bol-
den op og gøre klar til opgi-
verkast. Dette frustrerede 
Mors-Thy, som bare kunne 
se til, alt imens de vigtige se-
kunder tikkede af uret.

- Magnus Godsk blev så ir-
riteret og ivrig, at han trådte 
ind i midtercirklen, inden de 
gav bolden op, sagde Lars 
Krarup, som bare kunne se 
til, da Magnus Godsk mod-
tog det røde kort for forseel-
sen. 

- Det var en ærgerlig af-
slutning på en meget ukøn 
kamp, sagde Lars Krarup, 
som måtte se sig slået med 
cifrene 22-24.

KAMPFAKTA
 {Pausestillingen: 9-10.

 {Målscorere for Mors-Thy Hånd-
bold II: Peter Overgaard 5, Janos 
Stranigg 4, Nikolaj Spanggaard 
4, Martin Frandsen 3, Kaare Ravn 
Larsen 3, Mathias Stisen 2 og 
Frederik Nørbjerg 1.

MTH tabte knebent
SLØJT: Det var en sløj affære, da MTH reserverne torsdag tog imod Stoholm

Kaare Ravn Larsen nettede tre gange i torsdagens opgør, hvor ligareserverne fra Mors-Thy tabte 22-24. Arkivfoto: Claus Søndberg


