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MORS-THY: I lørdags sagde de 
farvel til Mors-Thy Hånd-
bold. I går blev de præsente-
ret i Stoholm Håndbold.

Peter Overgaard og Mathi-
as Stisen, henholdsvis 
bagspiller og stregspiller, 
fortsætter i klubben, der net-
op er rykket op i 1. division 
og synes i gang med at banke 
et fornuftigt mandskab sam-
men til den kommende sæ-
son.

I Peter Overgaards tilfælde 
bliver der dermed sat punk-
tum for lang tids spekulation 
i forhold til en spiller, som 
mange af klubbens følgere 
mener har fået for kort snor 
af ligatræner Jan Paulsen i 
sine to sæsoner på kontrakt i 
Mors-Thy Håndbold.

- Jeg har valgt Stoholm, 
fordi jeg synes, klubben har 

en spændende plan for frem-
tiden, hvor det skal være kol-
lektivet, der skal være bæ-
rende. Jeg glæder mig til at 
blive en del af det. Derudo-
ver håber jeg, at udsigten til 
flere spilleminutter kan væ-
re med til at skubbe min ud-
vikling i den rigtige retning, 
lyder det fra Peter Over-
gaard i en pressemeddelelse 
fra Stoholm IF.

- Det taler også for Sto-
holm, at jeg her kan kombi-
nere håndbold og studie, til-
føjer han.

Sulten spiller
Peter Overgaard, der har få-
et sin håndboldopdragelse i 
HF Mors og op igennem 
ungdomsårene været en 
markant spiller på alle sine 
hold, har i sine to sæsoner 
hos Mors-Thy Håndbold væ-
ret langt fra et gennembrud. 
I sæsonen 2015-16 blev det 

til en scoring for et skades-
ramt hjemmehold i et 
indhop mod HC Midtjyl-
land, og for nylig fordoblede 
han sin målhøst for Mors-
Thy med et mål i slutspils-
kampen mod BSV.

Til gengæld er det blevet 
til masser af mål på 2. divisi-
onsholdet - i denne sæson 
blandt andet med 11 i alt i de 
to kampe mod Stoholm IF, 
der vandt puljen med Mors-
Thys andethold.

De få optrædener for liga-
holdet er da også bemærket i 
Stoholm IF, hvor træner Pe-
ter Laursen er sikker på, at 
han får gavn af den 21-årige 
morsingbo.

- Peter har ligesom flere af 
vores andre nye spillere en 
sult efter at få noget ansvar 
og efter at præstere. Sam-
menholdt med den nuvæ-
rende trups lyst til at bevise 
sig selv efter oprykningen 

tror jeg, at vi vil kunne møn-
stre en masse ærgerrighed, 
som bliver så afgørende for 
vores præstationer næste 
sæson, siger han.

Stisen og Køser med
Udover Peter Overgaard har 
Stoholm Håndbold tegnet 
kontrakt med to andre spil-
lere med forbindelser til 
Mors-Thy.

Stregspiller Mathias Sti-
sen, der i sin ene sæson i li-
gatruppen ikke nåede at vise 
sig frem, skifter også til klub-
ben. Og forleden sikrede 
Stoholm sig en aftale med 
Kasper Köser, som Mors-Thy 
hentede i netop Stoholm IF i 
2011, hvorefter han var i 
Mors-Thy i to sæsoner inden 
skiftet til Sønderjyske, der 
har valgt ikke at forlænge 
med den skadesramte 
bagspiller.

Overgaard til Stoholm
KLUBSKIFTE: To spillere fra Mors-Thy til oprykkerne i 1. division

Peter Overgaard skifter Mors-
Thys trøje ud med en fra Sto-
holm IF. Det samme gør Mathi-
as Stisen. 
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