Ligareserver tabte på
en dårlig start
ÆRGERLIGT: En god sidste halvleg kunne ikke rede point til Mors-Thy

Peter Overgaard bombede otte gange for Mors-Thy 2, det rakte desværre ikke til point.
MORS-THY
HJALLERUP
HÅNDBOLD, 2. DIVISION

24-27

Af Tobias Brandt
og Henrik Louis (foto)
tobias.brandt@nordjyske.dk

THISTED: Det var en flok liga-

reserver, der var presset på
ressourcer, da Mors-Thy lørdag tog imod Hjallerup IF.
Grundet skader og sygdom måtte flere spillere
hentes ind fra andre hold.
Blandt andet havde man den
tidligere liga- og nuværende
jyllandsseriespiller
Frank
Markvorsen på holdkortet.
Det alternativt sammensatte hold fra Mors-Thy kom
i modvind allerede fra kampens start, hvor en skidt første halvleg blev afgørende
for, at Mors-Thy måtte se
Hjallerup løbe med sejren.
Ifølge træner Lars Krarup
haltede hans mandskab gevaldigt efter i første halvleg,
og spillerne havde svært ved
at finde hinanden.
- Det faktum, at vi manglede en del spillere, skal ikke
være nogen undskyldning
for vores første halvleg, som
vi på ingen måde kunne være bekendt. Vi tog ikke nok
højde på deres bagspillere

Frederik Nørbjerg bød ind med flere scoringer på både kontra og i etableret spil.
og havde store problemer i
midterblokken. Derudover
fik vi ikke afstemt nok i begge ender af banen, siger træner Lars Krarup.
Manglede marginalerne
I anden halvleg kom MorsThy bedre med i kampen
takket være bedre flow i både forsvar og angreb. Indskiftede Frederik Holst bød
også ind med flere redninger på vigtige tidspunkter.

- I anden halvleg spillede
vi med med bedre fart, og
Frank Markvorsen satte vores skytter godt op, siger
Lars Krarup.
Til sidst i opgøret kom
Mors-Thy op på siden af
Hjallerup, men de berømte
marginaler manglede.
- Vi fik en del udvisninger
på deres stregspiller, og i undertal var vi pressede. Jeg
fik også en dum advarsel i
slutningen af kampen, hvor

vi mistede bolden, siger Lars
Krarup.
Næste kamp for Mors-Thy
er en kamp på udebane imod
Nøvling IF.

KAMPFAKTA
{{Pausestillingen: 8-15.
{{Mål: Peter Overgaard 8, Frederik Nørbjerg 6, Nicolaj Spanggaard 6, Mathias Stisen 2, Jesper
Pedersen 1, Kaare Ravn Larsen 1.

