Ligareserverne vandt stort trods sjusk
PLIGTSEJR: Træner Lars Krarup var
overrasket over, at holdet med en
ukoncentreret indsats vandt så klart
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SEJERSLEV: Det var toppen

mod bunden, da Mors-Thys
ligareserver tirsdag aften
havde besøg af Tvis’ andethold i herrernes 2. division.

Det sluttede med en
seksmålssejr til hjemmeholdet, og det var i følge træner
Lars Krarup også det, man
kunne forvente af dem i sådan en kamp.
- Det er et hold, vi skal slå,
og som vi kan og måske også
skal slå med over 10 mål.
Der var bare lidt for mange
udfald og lidt for meget
sjusk og ukoncentreret
håndboldspil, siger Mors-

Thy-træneren, der på den
anden side var overrasket
over, at sejren blev på seks
mål.
- Jeg var overrasket over,
at sejren alligevel blev så
klar. Det var en stor sejr, der
aldrig måtte blive så spændende, som den til tider var,
fortæller Lars Krarup.
Det så ikke ret godt ud for
Mors-Thy fra starten af kampen. Det var en kamp mellem to unge hold, der kunne
drage fordel af stilstand i
U18-ligaen og havde flere
unge kanoner med.
Mors-Thy var ellers planmæssigt foran fra starten af
kampen, men kort inden

pausen faldt holdet helt
sammen. Foran 12-8 tabte
hjemmeholdet de sidste minutter med 5-0.
- Vi gik fuldstændig i stå. Vi
sjuskede med boldomgangen, smed bolde ud over
sidelinjen, tog dårlige beslutninger og lavede afslutninger uden fart. Alt, vi gjorde godt, gik pludselig i stå,
siger Lars Krarup.
Rettet op i pausen
- Vi fik lige en lille snak om
indstilling, seriøsitet og koncentration også på det her
niveau, siger Lars Krarup.
Herefter kom Mors-Thy til
at løbe med gæsterne igen,

»

Det er et hold, vi
skal slå, og som vi
kan og måske også
skal slå med over 10
mål. Der var bare lidt
for mange udfald og
lidt for meget sjusk.

LARS KRARUP, træner for Mors-Thys ligareserver i 2. division

og hele den defensive del af
banen var en velsmurt maskine i anden halvleg. Mads
Primdahl i målet og forsvaret begrænsede Tvis til sølle
otte mål i anden halvleg, og i

den anden ende kunne
Mors-Thy have gjort det onde ved gæsterne, men holdet
misbrugte 10 helt frie skudmuligheder.

KAMPFAKTA
{{Pausestillingen: 12-13.
{{Målscorere for Mors-Thy Håndbold II: Peter Overgaard 10, Mike
Felder 6, Kasper Kristiansen 2,
Kaare Ravn Larsen 2, Mathias Stisen 2, Nicolaj Spanggaard 2, Kasper Lindgren 1, Frederik
Nørbjerg 1 og Magnus Godsk 1.

Peter Overgaard var en målmaskine for Mors-Thys reserver mod
Tvis og scorede 10 af holdets 27 mål.
Arkivfoto: Kurt Bering.

