Besejret
af rutinen
MARGINALER: Mors-Thys reservers
offensive forsvar manglede det sidste
MEJRUP/HVAM
MORS-THY 2
HÅNDBOLD, 2. DIV. HERRER

30-28

Af Mathias Lykke
mathias.lykke@nordjyske.dk

MEJRUP: Mors-Thys unge li-

gareserver blev tirsdag aften
smidt ned af podiet i herrernes 2. division. Det skete, da
bundrutinerede
Mejrup/
Hvam slog til på hjemmebanen, sikrede sejren på 30-28
og overhalede Mors-Thy.
- Når jeg lige får sovet på
det, vil jeg nok mene, at vi
godt kunne være vores indsats bekendt, eftersom vi ikke fik ligahjælp til kampen,
fortæller træner Lars Krarup, der i første omgang var
meget træt af nederlaget.
- Jeg er helt vildt ærgerlig
og bitter og træt af det. At vi
indkasserede en masse mål,
fordi vi lige i et splitsekund
stod og snorksov, siger MorsThy-træneren.
Ligareserverne var taget
til Mejrup for at møde deres
nærmeste konkurrent i tabellen, og der var udsigt til et
klassisk opgør mellem ungdommen og rutinen.
Mors-Thys ældste spiller
på dagen spiller sin anden
seniorsæson, mens Mejrup/
Hvam bryster sig af flere tidligere professionelle.

- Jeg besluttede på vej derned, at vi skulle prøve noget
offensivt 3-3-forsvar, selvom vi
aldrig har øvet det. Efter kampen er jeg stadig overbevist
om, at vi med en 6-0-opstilling
var blevet skudt fuldstændig i
sænk, siger Lars Krarup.
Den nye formation havde
dog også sine komplikationer for det unge Mors-Thy
holds præstation.
Uheldige i duellerne
- Der var nogle ukoncentrerede momenter, der sneg sig
ind, fordi det var så nyt for
os. Ved pausen kunne vi
godt have lukket fem mål
mindre ind efter nogle uheldige situationer i duellerne.
Det ærgrede mig lidt, siger
Mors-Thys træner.
Kampen var meget tæt
gennem hele anden halvleg,
og til sidst misbrugte MorsThy en helt fri mulighed i
overtal for at komme helt
tæt på, og i stedet holdt Mejrup/Hvam tomålsføringen.

KAMPFAKTA
{{Pausestillingen: 11-11.
{{Målscorere for Mors-Thy Håndbold II: Peter Overgaard 7, Andreas Dam 6, Kasper Lindgren 5,
Kaare Ravn Larsen 3, Kasper Kristiansen 2, Nikolaj Spanggaard
2, Kristoffer Kristensen 1, Frederik
Nørbjerg 1 og Magnus Godsk 1.

Peter Overgaard lavede syv kasser mod Mejrup/Hvam, men ukoncentrerede øjeblikke i forsvaret kostede dyrt. Arkivfoto: Kurt Bering

