Præsentationen af Asbjørn Madsen foregik på en lukket seance.
Her var de lokale medier inviteret med på linje med sponsorer og
folk fra klubben - på den betingelse, at ingen af de fremmødte gik
videre med nyheden før onsdag, fordi Asbjørn Madsens tyske klub
havde stillet krav derom.
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TILGANG: Mors-Thy henter stregspilleren i HSG Nordhorn-Lingen
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MORS-THY: En populær herre

blandt Mors-Thys tilhængere trækker igen i klubbens ligatrøje.
Asbjørn Madsen, 26-årig
stregspiller, vender efter to
sæsoner i tyske HSG
Nordhorn-Lingen tilbage til
Mors-Thy, som har lavet en
aftale med ham for de næste
to år.
Det blev afsløret på en alternativ præsentation søndag formiddag i HF Mors-lokalerne på Spurvevej i Nykøbing. Her var de lokale medier inviteret med på linje
med hovedsponsorer og folk
fra klubben selv - på den betingelse, at ingen af de fremmødte gik videre med nyheden før onsdag, fordi Asbjørn Madsens tyske klub
havde stillet krav derom.

- Vi kan få en bod på
100.000 kroner, hvis det
kommer frem inden, lød det
som en del af formaningerne
om at holde tæt fra Henrik
Hedegaard, bestyrelsesmedlem i Mors-Thy med det
sportslige som ansvarsområde.
Asbjørn Madsen skiftede i
2012 til Mors-Thy fra HC
Midtjylland og var i sin første sæson en del af klubbens
vildeste sæson til dato - den,
der sluttede med et slutspilseventyr og en grædefærdig
Asbjørn Madsen efter nederlaget i semifinalen mod Aalborg.
Han blev i klubben i to sæsoner mere og blev i 2015
kåret som Årets Spiller i
Mors-Thy. På det tidspunkt
havde han allerede udnyttet
en klausul i sin kontrakt, der
gjorde det muligt at smutte
et år før tid, og herefter gik
turen videre til tysk hånd-

bold. Her er det foreløbig
blevet til 56 mål i 61 kampe
for HSG Nordhorn-Lingen,
der aktuelt er nummer syv i
2. Bundesliga.
Andre muligheder
Søndag lod Asbjørn Madsen
forstå, at han godt kunne have valgt at forlænge sin tid
som håndboldspiller i udlandet.
- Jeg havde muligheden -

også fra andre klubber, sagde han og fortsatte, at da
muligheden for et skifte til
Mors-Thy opstod, var første
tanke ikke at slå til.
- Jeg har altid vidst, at jeg
skulle tilbage på et tidspunkt, men at det lige skulle
være nu, var ikke planlagt,
sagde han.
En god og lang snak med
kommende ligatræner Søren Hansen modnede dog

hurtigt tankerne om et
comeback i blåt.
- Det var helt sikkert det,
der gjorde det, sagde han og
så frem til at være med fra
begyndelsen af et nyt kapitel
i Mors-Thy Håndbold.
Det bliver med Asbjørn
Madsen i en mere trimmet
udgave. Kampvægten er
ganske vist som dengang,
men de 107 kilo er fordelt
anderledes med mere fylde

på overkrop og et par overarme, der utvivlsomt kan
rykke rundt med andre store
stregspillere i den danske liga.
Samtidig har opholdet i
Tyskland modnet rent mentalt.
- Jeg har fået lidt mere erfaring og lært nogle ting både håndboldmæssigt og
menneskeligt. Og så har jeg
fundet ud af, hvad det vil si-

ge at spille i en anden liga,
sagde Asbjørn Madsen.
Næsten på plads
Med ham på plads er MorsThy kommet et vigtigt skridt
videre i sammensætningen
af næste sæsons ligatrup.
Der er dog flere undervejs,
og ikke mindst hængepartiet
med Allan Toft Hansen interesserer utvivlsomt klubbens tilhængere.

Henrik Hedegaard, der
var glad for at have lukket
hullet efter tabet af anfører
Christoffer Cichosz, kaldte
næste sæsons trup for stort
set komplet.
- Vi er ikke 100 procent på
plads med truppen, men
med Asbjørn er vi nået langt,
sagde han.

