Slået af oprykkerne
FYSISK: Tekniske fejl kostede Mors-Thys ligareserver dyrt
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Peter Overgaard blev blev flået
omkuld i et kontraangreb. Det
kostede både Stoholm-spilleren
og Peter Overgaard resten af
kampen.  Arkivfoto: Peter Mørk
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STOHOLM: Mors-Thys ligare-

server havde torsdag aften
fornøjelsen af at blive en del
af Stoholms oprykningsfest
på deres propfyldte hjemmebane, og gæsterne formåede ikke at blive aftenens
store lyseslukkere. Stoholm
tilføjede i stedet yderligere
to point til den imponerende
statistik.
- Der er stor ros til alle, der
var med, og vi ærgrer os
selvfølgelig over, at vi tabte.
Når man ikke træner sammen mere, end vi gør, må vi
bare erkende, at vi kommer
til at lave nogle dumme fejl,
konstaterede assistenttræner Lasse Sunesen, der stod
ved roret til kampen i Lars
Krarups fravær.
Mors-Thy havde fornøjelsen af at spille mod et nykåret 1. divisionshold og var
forberedt på, at holdet skulle ud for at vise sig frem på
hjemmebanen.
- Der var rigtig god tænding på begge hold, og der
blev virkelig gået til stålet.
Jeg synes, Stoholm spillede
meget hårdt, men det fik de
også lov til af dommerne, siger Lasse Sunesen, der på
den konto gerne havde set
oprykkerne blive straffet
med et rødt kort for at rykke

Peter Overgaard omkuld i
kontrafasen midt i anden
halvleg.
Fejl blev straffet
Forud for denne situation
havde Mors-Thy ellers spillet
en rigtig fornuftig kamp, og
holdet var efter flere små føringer i første halvleg tilbage
på en tomålsføring, 15-13.
Målmaskinen Peter Overgaard måtte sætte sig på

bænken efter overgrebet på
banen, og det kom til at koste Mors-Thy rigtig dyrt.
- Der var seks-syv minutter, hvor vi lavede nogle rigtig dumme, tekniske fejl,
som blev straffet prompte
med kontrascoringer i den
anden ende, siger Lasse Sunesen, og dermed fik Stoholm hurtigt slået et afgørende hul på måltavlen.
Mors-Thy forsøgte sig med

et offensivt 3-3-forsvar mod
kampens slutning, men favoritterne formåede at holde stand og bevare føringen.
- Forskellen på de to hold i
dag er ikke ret stor. Vi har to
spillere med efter skadespauser i Jens Christian Brauner og Janos Stranigg og en
rutineret jyllandsseriespiller
Claus Søndergaard, og så
bliver det udslagsgivende, at
vi skal undvære Peter Overgaard. Det er Stoholm bare
for gode til, erkender Lasse
Sunesen.

KAMPFAKTA
{{Pausestillingen: 10-10.
{{Målscorere for Mors-Thy Håndbold II: Peter Overgaard 6, Janos
Stranigg 5, Nikolaj Spanggaard
4, Claus Søndergaard 2, Jens
Christian Brauner 2, Mathias Stisen 2, Frederik Nørbjerg 1 og
Kaare Ravn Larsen 1.

