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NYKØBING: Mors-Thys andet-
hold havde søndag håbet på 
at slutte sæsonen godt af 
med en sejr over Vesthim-
merland. Sådan blev det dog 

ikke, da morsingboerne tab-

te 28-33 på egen hjemmeba-
ne.

- Det var en rigtig træls 
måde at slutte sæsonen af 
på. Jeg havde forventet bed-
re, nu når det var vores sid-
ste kamp sammen, sagde 
træneren for HF Mors, Lars 
Krarup, som grundet neder-
laget rykkede ned på en 
samlet sjetteplads i herrer-
nes andendivision. 

Første halvleg startede 
skidt for Mors-Thy, som ikke 
kunne løse modstandernes 
offensive forsvar.

- Det var uinspireret og 
præget af ligegyldighed. Vi 
gjorde ikke hinanden farli-
ge, men kørte i stedet blot på 
mand mod mand. Derudo-
ver lavede vi et hav af tekni-
ske fejl. Vi var slet ikke til 
stede, sagde Lars Krarup, 
som måtte gå til pause bag-
ud 12-17.

- I pausen snakkede vi om, 
at vi ikke kunne være dette 
bekendt, og at vi sgu ville 
slutte godt af sammen, siger 
Lars Krarup.

I anden halvleg fik mor-

singboerne bedre styr på 
modstandernes offensive 
forsvarsformation.

-  Vi spillede en kende bed-
re i anden halvleg. Vi fik al-
drig 100 procent styr på an-
grebsspillet, men det blev da 
lidt bedre. Vores store pro-
blem i anden halvleg var, at 
vi ikke kunne smide bolden i 
kassen. Vi brændte mini-
mum ti kæmpe chancer bare 
i anden halvleg alene, sagde 
Lars Krarup.

Grundet de mange brænd-
te chancer kom Mors-Thys 
ligaaspiranter aldrig helt tæt 
på modstanderne fra Vest-
himmerland, og de tabte 
derfor med slutcifrene 28-

Dårlig afslutning på en tilfredsstilende sæson
ÆRGERLIGT: Mors-Thy fik ikke sluttet 
godt af, inden dele af holdet forlader 
klubben til næste sæson.

33.
- Jeg er skuffet over i dag, 

men når det så er sagt, så er 
jeg også meget stolt og glad 
over den generelle sæson. 

Holdet er vokset sammen, 
og vi har fået fine resultater. 
Knægtene har tacklet vores 
udfordringer godt, og jeg er 
stolt, sagde Lars Krarup.

KAMPFAKTA
 {Pausestillingen: 12-17.

 {Målscorere for Mors-Thy Hånd-
bold II: Jens Christian Brauner 6, 
Peter Overgaard 6, Nikolaj 
Spanggaard 4, Frederik Nørbjerg 
3, Kaare Ravn Larsen 3, Mathias 
Stisen 3, Martin Frandsen 2 og 
Jesper Pedersen 1.

Frederik Nørbjerg nettede tre gange i sæsonens sidste opgør, hvor 
Mors-Thy ikke fik den ellers ønskede sejr. Arkivfoto: Henrik Louis

» Jeg er skuffet over i 
dag, men når det 

så er sagt, så er jeg og-
så stolt og glad over 
den generelle sæson. 
Holdet er vokset sam-
men, og vi har fået 
nogle fine resultater. 
LARS KRARUP, Træner for Mors-Thy


