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LEMVIG: Teoretisk er Mors-
Thys ligareserver ikke læn-
gere i fare for at ryge ud af 2. 
divisionen, og den sikkerhed 
har givet holdet en sovepu-
de. Derfor blev det også me-
re spændende på måltavlen 
end nødvendigt, da holdet 
onsdag aften var på besøg 
hos NNFH-Lemvig.

- Det er lidt ærgerligt, at vi 
ikke kunne vinde større, når 
mulighederne var til det. 
Igen må vi bare sige, at ni-
veauet daler en smule over 
hele linjen, når pladsen i li-
gaen til næste år er sikret, er-
kender Mors-Thys træner 
Lars Krarup, og efter kam-
pen blev tendensen også 
præcist beskrevet af spiller 
Kaare Ravn Larsen, der 
mente, at holdet kun brugte 
65 procent af sit potentiale.

Eftersom ligamandskabet 
var i aktion i Nykøbing på 
samme tid, var der ikke me-
get hjælp at hente herfra. 
Derfor havde Lars Krarup 
suppleret med U18-spillere.

- Når både Lemvig og vi 
havde sikret os overlevelse, 
var det en perfekt anledning 
til at få de unge gutter med. 
Det var jeg også mere tryg 
ved i dag end i tidligere kam-
pe, siger Mors-Thys træner.

Under niveau
Morsingboerne brugte star-
ten af kampen på at finde 
hinanden, mens Lemvig sik-
rede sig en hurtig 4-1 føring, 
og i første halvleg havde 
Mors-Thy problemer med at 
dæmme op for scoringerne 
fra fløjene og med at lukke 

ned for Lemvigs helt store 
profil fra klubbens første-
hold.

Til pausen var Mors-Thy 
kun bagud med en enkelt 
pind, og efter pausen tog 
gæsterne langt om længe fø-
rerrollen.

- Vores helt store problem 
var, at når vi endelig fik byg-
get en føring op, sjuskede vi i 
boldomgangen, lavede for 
mange tekniske fejl og dårli-
ge afleveringer, fortæller 
Lars Krarup. I de sidste 30 
minutter var sejren aldrig 
rigtig for alvor i fare, men 
Mors-Thy formåede ikke 
helt at lukke kampen.

- Det var noget værre mak-
værk, for vi lod dem hente os 
hver eneste gang. Det var 
rigtig godt at se de unge spil-
lere i aktion, som vi regner 
med at se på dette hold efter 
sommerferien, men den sid-
ste gnist og glød i øjnene, 
hvor der kæmpes 100 pro-
cent i alle situationer, var 
der bare ikke, siger Mors-
Thy-styrmanden.

KAMPFAKTA
 {Pausestillingen: 15-14.

 {Mål: Nikolaj Spanggaard 9, 
Kasper Lindgren 6, Andreas Dam 
4, Martin Frandsen 4, Janos Stra-
nigg 3, Tobias Balsby 1, Kasper 
Have 1 og Frederik Nørbjerg 1.

Ungdommen 
viste sig frem

János Stranigg var på banen for Mors-Thys ligareserver, da en ung 
version af klubbens andethold vandt i Lemvig. 
 Arkivfoto: Peter Mørk

» Den sidste gnist og 
glød i øjnene, hvor 

der kæmpes 100 pro-
cent i alle situationer, 
var der bare ikke.
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