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MORS-THY: Fra spændende si-
tuation på målmandsposten 
op til Sønderjyske-kampen 
til en næsten komplet ska-
desfri trup inden det vigtige 
opgør på lørdag i Skander-
borg.

Det er den positive udvik-
ling fra sundhedssektoren i 
Mors-Thy Håndbold, hvor 
fysioterapeut Tonny Neder-
gaard i onsdags kom på 
overarbejde. 

Under træningen slog Ka-
sper Larsen sin fod så vold-
somt, at han var tvivlsom til 
kampen dagen efter. Samti-
dig var andenmålmand og 
vordende far Nikolaj Peder-
sen i tvivl, om han kunne nå 
med til opgørete mod Søn-
derjyske, så Mors-Thy var 
pressede på målmandspo-
sten til årets første ligakamp.

- Dagen før kunne Kasper 
ikke støtte på foden, men 
heldigvis fik vi ham klar til 
kamp. Han havde ondt, da 
han stod på mål, men det 
glemte han heldigvis i kam-
pens hede, fortæller Tonny 
Nedergaard.

Og nu er status en helt an-
den. Kasper Larsen blev klar, 
spillede en kanonkamp og 
var en stor årsag til den vigti-
ge sejr. Og seks dage før, at 
Mors-Thy mod Skanderborg 
kan tage et formentlig ende-

gyldigt skridt ud af frygten 
for nedspil, er truppen så 
godt som skadesfri. Kun 
Janós Stranigg, der også var 
ude mod Sønderjyske, risi-
kerer en rolle som tilskuer.

- Han fik en fiberspræng-
ning i sin hasemuskel i sidste 
uge. Nu er han begyndt at 
kunne løbe lidt til træning, 
så jeg regner med, at han i 
denne uge gradvist kommer 
med i håndboldtræningen. 
Og så må vi se, om han bliver 
klar til kamp på lørdag - og 
om han kan klare det eksplo-
sive, siger Tonny Neder-
gaard.

Kan tåle mere
Han forventer under alle 
omstændigheder ingen 
langvarig pause for den un-
garske bagspiller. 

- Der er ikke lang vej. Det 
er op over, at han snart kan 
komme i gang igen, siger 
han. 

Så status på skadesfronten 
er få og ikke alvorlige ska-
der, og i det hele taget kom-
mer Mors-Thy nu ind i en pe-
riode, hvor spændingen i li-
gaen og succesen på banen 
også bidrager til, at spillerne 

måske tåler lidt mere end el-
lers.

- Vi har snakket meget om, 
at der kun er halvanden må-
ned tilbage af turneringen, 
så de små ikke-alvorlige ska-
vanker kan man godt bide i 
sig. Sådan noget som en 
blodsamling gør selvfølgelig 
ondt at støtte på, men det er 

ikke noget, der er farligt, si-
ger han med den tilføjelse, at 
spillerne naturligvis stadig 
skal lytte til kroppens signa-
ler og ikke risikere alvorlige 
skader.

Slag på tribunerne
Kampen mod Skanderborg 
tegner i øvrigt til at blive hi-

Kun en skade op til   nøglekamp
STATUS: Janós Stranigg er tvivlsom 
, men ellers meldes Mors-Thys ligatrup 
 i fint vigør inden opgøret på lørdag  
mod Skanderborg

Janos Stranigg, her mod GOG i 
efteråret, er lige nu eneste 
MTH-spiller, der er tvivlsom til 
næste kamp.  
 Arkivfoto: Peter Mørk

storisk på tilskuerfronten. 
Som tidligere omtalt i Morsø 
Folkeblad har fanklubben 
Bette Balkan i samarbejde 
med Mors-Thys to hoved-
sponsorer og samarbejds-
klubberne arrangeret billig 
håndboldtur til Østjylland. 
Og det tilbud har 162 taget 

imod.
- Folk kan stadig tilmelde 

sig. Vi har bare ikke flere bil-
letter, så det skal man selv 
sørge for hos Skanderborg, 
lyder det fra Erik Bertie Jen-
sen, formand for Bette Bal-
kan.

Han ser frem til et publi-

kumsbrag af sjælden kaliber 
i håndboldligaen, for nok 
har Mors-Thy før været man-
ge af sted til en udekamp, 
men ikke til en grundspils-
kamp så langt fra sæsonens 
afgørelse.

Og der er håb om endnu 
flere end dem, der kommer 

» De små ikke-alvor-
lige skader kan 

man godt bide i sig.
TONNY NEDERGAARD, fysioterapeut i 
Mors-Thy Håndbold

med busser fra Mors og Thy.
- Hvis der bor nogle mor-

singboer og thyboer i Aar-
hus-området, og hvis andre 
kører selv, kan vi hurtigt få 
banket en fest op, siger 
fanklub-formanden.

Det forlyder i øvrigt fra 
Skanderborg Håndbold, at 
de pønser på et modtræk til 
invasionen fra nord. Ifølge 
næstformand i Bette Balkan, 
Søren Achard Henriksen, 
planlægger østjyderne at 
mobilisere en stor flok spil-
lere fra klubbens ungdoms-
hold for at modsvare støtten 
til udeholdet i den vigtige 
kamp.


