Mors-Thy har
sendt Stranigg
hjem før tid
Af David Højmark
david.hojmark@nordjyske.dk

MORS-THY: Kontrakten udlø-

ber først til sommer, men allerede nu er ungarske János
Stranigg fortid i Mors-Thy
Håndbold.
Onsdag var han ellers
med, men måtte nok engang
nøjes med at se på, da holdkammeraterne spillede slutspilskamp mod TTH Holstebro. Men nu er han i Ungarn,
og dermed kommer Stranigg hverken til at spille en
rolle i dagens kamp mod Ribe-Esbjerg eller pokalkampen på mandag mod TM
Tønder.
Sportschef Henrik Hedegaard medgiver, at det er tidligt at sige farvel til en spiller, der potentielt kan blive
brug for i den vigtige pokalkamp mandag aften.
- Jo, det kan du altid sige.
Men der er flere ting, der ligger til grund for det. Der er
den menneskelige del i det,
og så er der den praktiske i,
at han skal hjem til landsholdssamling i næste uge, siger Henrik Hedegaard.

János Stranigg har haft en
vanskelig sæson i Mors-Thy
og har slet ikke fået indfriet
det potentiale, han i glimt
har vist. En skade har også
hæmmet hans sæson, og for
en måned siden blev klub og
spiller enige om at halvere
længden af kontrakten, så
den i stedet har udløb efter
denne sæson.
Menneskelige hensyn
Heller ikke siden er det blevet til spilletid for den
22-årige ungarer.
- Havde jeg vist, at han
skulle spille et kvarter i morgen (i dag, red.) og et kvarter mandag, havde vi ikke
gjort det. Nu er det selvfølgelig ikke mig, der bestemmer hvem der skal ind og
hvem der ikke skal, men der
er ikke noget, der tyder på,
at han skulle ind, siger Henrik Hedegaard og tilføjer, at
det var Straniggs eget ønske
at tage hjem før tid.
- Og vi gør det ud fra menneskelige hensyn. Det har
ikke været nogen speciel sjov
tid for ham her, siger han.

