
MORS-THY
SKJERN 16-21
HÅNDBOLD, 2. DIVISION 
HERRER

Af Tobias Brandt
tobias.brandt@nordjyske.dk

SEJERSLEV: Ligareserverne 
fra Mors-Thy skulle søndag 
forsøge at tilkæmpe sig 
yderligere to point til tabel-
len i 2. division. På hjem-
mebane blev det dog til et 
nederlag på 16-21 imod et 
fysisk stærkt Skjern mand-
skab.

- Vi var hårdt ramt på res-
sourcer og havde kun én 
udskifter, og det blev ud-
slagsgivende, siger træner 
for Mors-Thy 2 Lars Kra-
rup.

Allerede fra kampens 
start havde Mors-Thy pro-
blemer imod et fysisk 
stærkt forsvar, der blev di-
rigeret af Emil Bergholt, 
der har erfaring fra Skjerns 
ligatrup. Ifølge Lars Krarup 
var Skjern-forsvaret hårde 
i deres spil og havde mere 
fysik at byde ind med, der-
for kunne de gå til pause 
foran med tre.

- Vi var egentlig meget 
fortrøstningsfulde i halvle-
gen, og vi følte, at vi havde 
styr på dem forsvarsmæs-

sigt. Vi blev også enige om, 
at der var flere, der skulle 
byde ind, siger Lars Kra-
rup.

I 2. halvleg fortsatte 
Skjerns forsvar med at 
pumpe Mors-Thys bagspil-
lere, således at de fik svæ-
rere betingelser, og til sidst 
havde mandskabet ikke 
flere kræfter.

- Til sidst i kampen løb vi 
tør for kræfter. Derudover 
havde vi ikke flere ideer til 
hvordan, vi skulle løse de-
res forsvar. Så det var fuldt 
fortjent, at Skjern vandt, 
erkender Lars Krarup.

Lars Krarup har dog også 
ros til sine spillere.

- Spillerne skal have ros 
for ikke at give op på noget 
tidspunkt. De skal også ha-
ve ros for at holde hovedet 
koldt, siger han.

Med nederlaget dumper 
Mors-Thy 2 ned på en fjer-
deplads i rækken. Næste 
mulighed for at kravle op i 
tabellen kommer på ons-
dag, når mandskabet mø-
der Lemvig på udebane.

KAMPFAKTA
 {Pausestillingen: 8-11.

 {Mål: Martin Frandsen 7, Ni-
colaj Spanggaard 5, Peter Over-
gaard 2, Frederik Nørbjerg 1 og 
Kaare Ravn Larsen 1.

Kræfterne slap op


