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MORS-THY: Han har taget til-
hængerne med storm, og nu 
tyder meget på, at de kan 
glæde sig over Kasper Larsen 
i lang tid frem.

Den populære målmand, 
der spiller en meget stor rol-
le i forklaringen på Mors-
Thy Håndbolds gode sæson, 
har forlænget den aftale, der 
egentlig løb en sæson end-
nu, så han nu har en kon-
trakt, der gælder frem til 
2020.

- Det var helt naturligt for 
mig at forlænge aftalen, og 
det er dejligt, at vi har fundet 
en løsning. Jeg er faldet godt 
til både på og uden for ba-
nen i Mors-Thy Håndbold, 
hvor der er god opbakning 
fra fans og sponsorer - gene-
relt er klubben bare et fedt 
sted at være, lyder det fra 
Kasper Larsen.

Han skiftede til Mors-Thy 

fra Bjerringbro-Silkeborg in-
den denne sæson og kom alt-
så til klubben som nyslået 
danmarksmester hos den 
midtjyske storklub. Men og-
så i mindre omgivelser i det 
nordvestjyske har han slået 
til. Kasper Larsen deler før-
stepladsen på ligamålmæn-
denes rangliste over red-
ningsprocent og var så sent 
som i første kamp efter liga-
pausen hovedårsag til, at 
Mors-Thy åbnede 2017 
stærkt med en vigtig hjem-
mesejr over Sønderjyske.

- Sportsligt er det gået 
godt i denne sæson, og det er 
fedt at være med til at løfte 

holdet og have en stor rolle 
med masser af ansvar - det 
tiltaler mig og er med til at 
udvikle mig både sportsligt 
og menneskeligt. Jeg glæder 
mig til de kommende sæso-
ner i Mors-Thy Håndbold og 
tror på, at med vores trup, 
som indeholder masser af 
potentiale og stor kontinui-
tet, så kan vi tage yderligere 
et step op, siger Kasper Lar-
sen.

Fortsætter trend
Med den tidlige forlængelse 
af Kasper Larsens kontrakt 
fortsætter Mors-Thy den 
trend, klubben har dyrket på 

det seneste. Spillere som 
Henrik Tilsted, Stefan Niel-
sen og Lasse Pedersen er og-
så på kontrakt flere sæsoner 
frem, og senest tog Nicolai 
Sommer imod et tilbud om 
allerede nu at forlænge den 
aftale, der ellers løb en sæ-
son endnu.

Henrik Hedegaard, besty-
relsesmedlem med kom-
mende rolle som sportschef, 
er da også svært tilfreds med 
nu også at have fået Kasper 
Larsen på kontrakt i hele tre 
år frem.

- Historien med Larsen er 
lidt i stil med Nicolai Som-

Kasper Larsen på lang  kontrakt
FORLÆNGELSE: Mors-Thy har aftale med den stærke målmand frem til 2020

 { Født 18. marts 1989 i Aar-
hus.

 {Højde: 195 cm. 

 {Vægt: 90 kg.

 {Håndboldopvækst i Bra-
brand IF og Århus GF.

 { Tidligere klubber: Frederi-
cia HK, Århus Håndbold, Ri-
be-Esbjerg HH, Skanderborg 
Håndbold, Bjerringbro-Silke-
borg.

 { I Mors-Thy siden 2016.

 { Er noteret for seks A-lands-
kampe og 19 kampe for ung-
domslandshold. 

 {Målmandstræner hos SK 
Aarhus og Elite Sports Akade-
mi Aarhus.

 {Uddannet markedsfø-
ringsøkonom.

 {Bor i Aarhus med kære-
sten Nanna og sønnen Fre-
derik.

FAKTA
KASPER LARSEN

 {Kasper Larsen (Mors-Thy)  36 pct.

 { Thorsten Fries (Sønderjyske) 36 -

 {Søren Westphal (Aalborg) 36 -

 {Mikael Aggefors (Aalborg) 35 - 

 {Søren Rasmussen (BSV)  35 - 

FAKTA
LIGAMÅLMÆNDENES TOP 5 PÅ REDNINGSPROCENTER

mers - og er helt i tråd med 
vores strategi om at holde på 
vores nøglespillere. Både 
Mors-Thy Håndbold og Ka-
sper har været meget tilfred-
se med samarbejdet, og der-
for har snakken om yderlige-
re forlængelse været helt na-
turlig, siger han og beskriver 
den 27-årige målmand som 
et sympatisk væsen.

- Kasper er på alle måder 
en god fyr, som passer godt 
ind hos Mors-Thy Håndbold, 
og så kan vi jo ikke komme 
udenom, at han har præste-
ret på et meget, meget højt 
niveau i sin tid her, så selv-
følgelig var vi interesserede i 
at beholde Kasper i klubben, 
og det er med stolthed og 
glæde, at det er lykkes for os, 
og vi nu har endnu en af vo-
res stamspillere på plads, si-
ger han.

» Det var helt natur-
ligt for mig at for-

længe aftalen, og det 
er dejligt, at vi har fun-
det en løsning.
KASPER LARSEN, MTH-målmand

Kasper Larsen under en af sine 
helt store præstationer i denne 
sæson. Hans første hjemme-
kamp for Mors-Thy i ligaen, da 
Ribe-Esbjerg i september blev 
sat voldsomt på plads med 22-
16 i Thy Hallen. Klubbens nye 
målmand snuppede 16 af de 28 
afslutninger, der nåede hans 
mål, og forlod banen med en 
redningsprocent på 57. Nu har 
den stærke målmand forlænget 
sin aftale med Mors-Thy, som 
har ham på en kontrakt, der 
først udløber i 2020. 
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