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AALBORG: Reserverne fra 
Mors-Thy var fredag aften 
medvirkende i en dramatisk 
afslutning på 2. divisions op-

gøret imod Aalborg HK, hvor 
holdet, ifølge træner Lars 
Krarup, stjal to point fra 
rækkens bundhold Aalborg 
HK.

- Jeg har lidt ondt af Aal-
borg, for det var tyveri ved 
højlys dag, og de havde nok 
mere brug for pointene end 
os, siger træner for Mors-Thy 
2 Lars Krarup.

Mors-Thy stillede til opgø-

ret i en svækket udgave, hvor 
en skade til holdets profil Pe-
ter Overgaard betød, at hol-
det måtte spille med kun én 
udskifter i størstedelen af 
kampen.

- Vi spillede med en smal 
trup og måtte bruge flere 
uprøvede kræfter, siger træ-
ner Lars Krarup.

Forud for den neglebiden-
de afslutning på opgøret var 

gået en kamp, hvor reserver-
ne fra Mors-Thy havde pro-
blemer med at få spillet til at 
fungere og hurtigt kom bag-
ud med fem mål.

Stor redning af Holst
- I første halvleg spillede vi 
dårlig håndbold, vi fik dog 
halet lidt ind på dem i slut-
ningen af 1. halvleg, siger 
træner Lars Krarup.

Mors-Thy stjal begge   point 
HELDIGT: På dramatisk vis lykkedes det at sikre to point imod Aalborg HK

Efter pausen kom Mors-
Thy dårligt ud til kampen, 
og Aalborg HK trak fra på 
måltavlen. Ved stillingen 24-
21 valgte Mors-Thy at skifte 
til en 3-3 opstilling og et se-
nere helbanepres. Dette 
hjalp til, at Mors-Thy kunne 
hale ind på Aalborg HK. Ved 
stillingen 25-25 og Aalborg 
HK i boldbesiddelse var der 
ikke meget, der tydede på, at 

Mors-Thy skulle snuppe to 
point. En stor Fredrik Holst-
redning på en fri stregspiller 
og en efterfølgende kontra-
scoring i tomt mål fra Mag-
nus Godsk betød dog, at li-
gareserverne kunne rejse 
hjem med to point.

- Spillerne skal have ros 
for at blive ved med at kæm-
pe, siger Lars Krarup.   

KAMPFAKTA
 {Pausestillingen: 13-12.

 {Målscorere for Mors-Thy Hånd-
bold II: Nikolaj Spanggaard 8, 
Lasse Pedersen 6, Kristoffer Kri-
stensen 3, Frederik Nørbjerg 2, 
Magnus Godsk 2, Mathias Stisen 
2, Peter Overgaard 2 og Kaare 
Ravn Larsen 1.


