Dramatisk slag mellem gamle venner
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{{HRH-taktik straffet
Tidligere HF Mors-træner
Martin Holmgaards hold forsøgte flere gange at angribe
uden målmand. Det kostede
flere gange bagude, og udover Fredrik Holst fik også Jens
Chr. Brauner og Peter Overgaard scoret på tomt mål.

MORS-THY: De kunne næsten

Afgjort af ligaspillere
Han fik set sit hold i et fysisk
præget opgør med små
HRH-føringer i første halvleg - og som var jævnbyrdigt,
indtil hjemmeholdets ligaspillere trådte i karakter.
Det skete i anden halvleg umiddelbart efter kampens
anden kontroversielle situation, da tidligere MTH-fløj
Tobias Primdahl brokkede
sig så meget over en kendelse, at han fik hele to udvisninger for det.
Det var ved 18-18, hvorefter Mors-Thy gik på 20-18.
Primdahl reducerede selv til
20-19, men så gik den heller
ikke længere for gæsterne,

{{Problemet Primdahl
Et af Mors-Thys største problemer var ikke overraskende
en af HRH-spillerne med en
fortid på Mors. Højrefløj Tobias Primdahl var i den grad
med til at holde sit hold inde
i kampen - og først til allersidst faldt skarpheden, da
indskiftede Frederik Holst
endte med at få overtaget i
de direkte dueller. Primdahl
scorede syv gange på 10 forsøg. Også en anden tidligere
morsingbo, Tobias Layland,
var flittig med scoringer på
sin gamle hjemmebane og
nåede seks af slagsen.
{{Målmand på måltavlen
Frederik Holst afløste Mads
Primdahl i målet fra anden
halvlegs start. Holst begyndte stærkt og supplerede redningerne med en scoring i
tomt mål til 17-15.
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ikke kende hinanden bedre.
Da Mors-Thys ligareserver
lørdag tog imod lokalrivalerne fra HRH, var der i den
grad tale om et opgør mellem venner. Hele otte af de
11 på gæsternes holdkort
havde en håndboldfortid på
Mors. Læg dertil, at Roslevholdet blev trænet af tidligere HF Mors-træner Martin
Holmgaard, og man havde
opskriften på et opgør med
potentiale for sene nytårseksplosioner.
Det gik dog forholdsvist
roligt for sig - med undtagelse af enkelte, men også afgørende situationer.
Den vigtigste, da tidligere
MTH-spiller Glenn Bjerregaard kort før pausen stoppede Lasse Pedersen i kontraløb med en tackling, der
sad i ansigtet. Det mente i
hvert fald både Pedersen og
dommerne, og så fik Glen
Bjerregaard direkte rødt.
- Det havde indflydelse på
kampen. De blev en mand
mindre, og Glenn er en dygtig spiller, lød det efter kampen fra MTH-træner Lars
Krarup.

RUNDT OM KAMPEN

{{Ingen tvivl hos Lasse P
Hjemmeholdets Lasse Pedersen var halvpart i kampens
mest omdiskuterede situation. I Roslev-lejren mente
man ikke, at Glenn Bjerregaard havde ramt MTH-spilleren i ansigtet, men det røde kort var helt i orden, vurderede Lasse Pedersen, der
efter kampen fortalte, at han
blev ramt i ansigtet - og at
mærket fra Glen Bjerregaards slag var tydeligt at se
i pausen.

HRH’s Glenn Bjerregaard tackler Lasse Pedersen og får sekunder senere direkte rødt kort.
Peter Overgaard over for en af
de mange med en fortid på
Mors, HRH’s Tobias Layland. I
den afgørende fase af kampen
var Peter Overgaard at finde på
venstre fløj.

Mathias Stisen afslutter fra stregen med tidligere MTH-fløj Tobias Primdahl som nærmeste
vidne. Primdahl fik i anden
halvleg en dobbelt-udvisning,
da han ikke kunne holde sin
mund efter en kendelse til fordel for Mors-Thy.

KAMPFAKTA
der i de følgende minutter
måtte se Peter Overgaard,
fra en uvant position på venstre fløj, være kampafgørende med fire ud af fem scoringer - både på kontra og tomt
mål.
Lidt senere bød også Jens
Chr. Brauner ind med en
stribe mål, og så var den indtil da spændende kamp i løbet af ganske få minutter
blevet spændingsløs, og

Mors-Thy kunne køre sejren
hjem i ro og mag og notere
sig for en god start på anden
halvdel af sæsonen.
- Vi fik jo en dårlig afslutning på efteråret (to nederlag i træk, red.), så vi havde
aftalt, at vi skulle have en
god start på foråret, sagde
Lars Krarup, der i det store
og hele var tilfreds med det,
han så.
I første halvleg kunne han

dog godt have ønsket sig lidt
mere omtanke i angrebet,
men alt i alt fandt han ikke
sejren på fem overskydende
for et mål for stor.
Slut med dommerbrok
Og så gav MTH-træneren
udtryk for en ganske klædelig ambition - både på egne
vegne og på vegne af holdet
som helhed.
Lars Krarup har tidligere

været kendt for at bruge meget krudt på dommere og
dermed vise negativ energi i
modgang. Men det skal være slut.
- I efteråret brugte vi alt
for meget tid på dommerne.
Det gider jeg ikke mere hverken fra bænken eller
spillerne. Der skal være fokus på det med at vinde på
banen, sagde han med den
tilføjelse, at det selvfølgelig

altid er nemmest at leve op
til, når man netop vinder.
Det har Mors-Thy 2 gjort
så ofte i denne sæson, at sæsonmålet om at undgå nedrykning er så godt som opfyldt. Holdet har ni point
ned til tredjesidstepladsen,
som besættes af vennerne
fra HRH.

{{Stillinger undervejs: 2-4, 5-7,
9-9, 12-12, 15-15 (pause), 18-17,
22-19, 26-21, 29-22.
{{Udvisninger: MTH 2, HRH 4.
{{Diskvalifikation: HRH 1.
{{Mål, Mors-Thy: Lasse Pedersen 7, Peter Overgaard 6 (2),
Jens Chr. Brauner 6, Mathias Stisen 4, János Stranigg 3, Martin
Frandsen 2, Kaare Ravn Larsen 1,
Frederik Nørbjerg 1, Frederik
Holst 1.
{{Tilskuere: Ca. 200.

{{Søvsø vs. Stranigg
En af kampens udvisninger
tilfaldt Niclas Søvsø, tidligere
ligaspiller i Mors-Thy. Den fik
han for en hård tackling på
János Stranigg, som efter sin
scoring til 11-10 røg på ryggen i gulvet med et brag.
{{To sejre mere måske nok
Med de to point nåede MorsThys ligareserver op på 16 for
sæsonen indtil nu. I sidste
sæson overlevede Hornbæk
SF i 2. division med en pointhøst på 19. Mors-Thy placerede sig midt i rækken med 22.
{{Peter O. på fløjen
At bagspiller Peter Overgaard
røg ud på fløjen, skyldtes en
skade til venstrefløj Frederik
Nørbjerg. MTH-træner Lars
Krarup prioriterede derfor
Peter Overgaard på positionen - blandt andet for at have en fløj, der også skar meget ind i banen. Han fortalte
efter kampen, at det ikke var
tanken at gøre Peter Overgaard til fløjspiller på permanent basis.

