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Da han lukkede helt ned i
»
»
begyndelsen af anden halvleg,
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fik vi lidt for stor respekt for ham.
LARS KRARUP, træner for HF Mors’ U18-drenge om Århus-keeper Emil Nielsen

Telefon 9670 1137 E-mail sport@mf.dk
Adresse Elsøvej 105, 7900 Nykøbing M

Ligamålmanden Emil Nielsen var den helt store profil, da
HF Mors missede den direkte ligakvalifikation med
nederlaget til Århus. Den stærke keeper diskede
op med 22 redninger i arenaen.

En mur ved
navn Emil
Der var godt besøgt i arenaen, men HF Mors’ mange afbrændere
betød, at spændingen sivede ud af kampen i anden halvleg.

KLASSEKEEPER: Liga-målmanden
Emil Nielsen gjorde forskellen for
Århus, der besejrede HF Mors i arenean
HF MORS
ÅRHUS HÅNDBOLD
HÅNDBOLD - U18 DR. 1. DIV.

21-31

Af Lars Bang Bertelsen
og Diana Holm (foto)
lbb@mf.dk

21-31. Sådan
blinkede måltavlen i arenaen i går, da topopgøret og
slaget om den direkte ligakvalifikation mellem HF
Mors og Århus Håndbold var
overstået. 10 måls forskel i
udeholdets favør altså.
Men bag de overbevisende
cifre gemmer sig en sandhed
om, at de blå faktisk spillemæssigt var fuldt på højde
med de østjyske gæster. Forskellen stod i målet hos gæsterne. Han bærer navnet
Emil Nielsen, og normalt gør
han sig som førstevalg i målet for Århus Håndbolds ligaherrer. Hos seniorerne altså.
Spørg bare i Mors-Thy
Håndbold, der for nylig kun
præsterede at score 15 gange i en ligakamp mod netop
Århus med Emil Nielsen på
banen i hele kampen.
NYKØBING:

Der var klasseforskel i anden halvleg, hvor Århus kunne juble over
at føringen blot blev større og større.

Sidst i kampen fik HF Mors’ Kasper Lindgreen skudt lidt ”hul” på
Emil Nielsen i Århus-målet, men da var kampen for længst afgjort.

HF Mors-stregspilleren Kaare Ravn Larsen blev skadet i de sidste
sekunder af første halvleg og måtte opgive at spille videre.

22 redninger
Og den unge Århus-målmand har det åbenbart godt
med modstandere klædt i
blåt og med et navn med noget med Mors. I hvert fald
agerede han rent plankeværk i en kamp, hvor han
med 22 redninger rundede
de 50 procent - halvdelen af
redninger var på helt åbne
chancer.
Så med større effektivitet i
afslutningerne kunne HF
Mors såmænd sagtens have
fået point ud af kampen mod
Århus. Men med en Emil Nielsen i det humør blev opgaven umulig for de blå.

Hjemmeholdet
åbnede
kampen bedst. Til stor jubel
for det velvoksne publikum
førte HF Mors med 6-3. I den
tidlige fase var Lasse Højriis
på næsten samme høje niveau i HF Mors-buret som
kollegaen i den anden ende.
Men Århus fik efterhånden
skudt sig ind. Udeholdet
kom foran med 11-8, inden
HF Mors fik spist af gæsternes forspring, så det blot lød
på 13-12 ved pausen.
I anden halvlegs indledning faldt afgørelsen, og det
skete - selvfølgelig - da Emil
Nielsen for alvor rullede gardinet ned i Århus-buret. 13
minutter skulle der gå før HF
Mors fik bolden forbi målmanden i anden halvleg. I
den fase virkede morsingboerne mere og mere bange for
at afslutte mod den stærke
keeper. Århus kom foran
med 19-12, inden HF Mors
scorede sit første mål i anden halvleg. Og da var kampen reelt afgjort.
På et tidspunkt i første
halvdel af anden halvleg var
Emil Nielsens redningsprocent helt oppe i nærheden af
de 70. Den faldt dog mod
kampens slutning, hvor HF
Mors trods alt fik passeret
keeperen nogle gange.
Træner ærgrede sig
I HF Mors-lejren anerkendte
træner Lars Krarup, at Emil
Nielsen havde været den afgørende forskel.
- Der er ingen tvivl om, at
han var afgørende for kampen. I første halvleg løste vi
det rimeligt at skyde på ham,
selv om vi også før pausen
brændte en stribe store
chancer. Men da han lukkede helt ned i begyndelsen af
anden halvleg, fik vi lidt for

stor respekt for ham. Det var
lidt ærgerligt med de mange
tilskuere og det fine arrangement, som klubben havde
lavet med et stort, fælles
hjemmestævne, at vi gik ned
i anden halvleg. Det var lidt
synd, og det er jeg lidt skuffet over, men set over kampen kommer vi frem til 52
afslutninger mod Århus’ 42.
Alligevel taber vi med 10.
Det viser lidt om, hvad målmandsspillet betyder, sagde
Lars Krarup.
Med sejren løste Århus
Håndbold billet til ligaen efter jul. HF Mors slutter som
nummer tre i puljen og skal
dermed ud i en altafgørende
playoffkamp mod nummer
fire i en anden pulje om en
plads i ligaen. Den kamp
spilles på neutral bane søndag den 13. december formentlig med Ikast som modstander.
- Det bliver super spændende med sådan en knald
eller fald kamp, siger Lars
Krarup.

KAMPFAKTA
{{Stillinger undervejs: 6-3, 8-11,
12-13 (pause), 12-19, 15-20 og 1927.
{{Målscorere for HF Mors: Kasper Lindgreen 4, Jesper Jensen
4, Andreas Dam 3, Martin Frandsen 3, Tobias Leyland 3, Tobias
Balsby 2, Jacob Poulsen 1 og
Frank Gisselbæk 1.
{{Udvisninger: HF Mors 1 og Århus 0.
{{Dommere: Flemming Pedersen og Brian Rønaa.
{{Tilskuere: Ca. 450 i Jyske Bank
Mors Arena.

»

Det var lidt ærgerligt med de mange
tilskuere og det fine arrangement, som klubben havde lavet med
et stort, fælles hjemmestævne.

LARS KRARUP, træner for HF Mors
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U18-drenge fra VIF vandt uden kamp
HVIDBJERG: U18-drengene fra VIF Mors fik i denne runde fordoblet holdets po-

inthøst i 2. division på en noget billig baggrund. Fredag aften ringede HEI fra
Aarhus således og meldte afbud til lørdagens U18-kamp i SKF. - Det var ærgerligt. Vi ville bare gerne have spillet kampen, siger VIF-træner Lars Mikkelsen.

Flot skalp til MTH
HC MIDTJYLLAND
MORS-THY 2
HÅNDBOLD - 2. DIVISION
HERRER

25-29

Af Lars Bang Bertelsen
lbb@mf.dk

HERNING: Mors-Thy Hånd-

bolds andethold i herrernes
2. division fik søndag revancheret sig efter en resultatmæssig skidt periode, da de
blå udebane overraskende
besejrede topholdet fra HC
Midtjylland med 29-25.
Før kampen i Herning havde Mors-Thy tabt de tre seneste kampe på stribe, men i
starten af sæsonen var pointhøsten anderledes fed.
Det betyder, at Mors-Thy
med søndagens sejr rykkede
op på femtepladsen med et

hul på seks point til den tredjesidsteplads, der betyder
nedspilskampe.
I søndagens kamp åbnede
Mors-Thy bedst. Med periodevis godt forsvarsspil fik de
blå lagt grunden for nogle
kontraer, som især Frederik
Nørbjerg udnyttede. 20 minutter inde i kampen var
Mors-Thy ved at slå hul, men
HC Midtjylland svarede
igen, og så førte Mors-Thy
kun 14-13 ved pausen.
I anden halvleg kom Mads
Primdahl for alvor i gang i
Mors-Thys mål. Målmanden
gjorde comeback efter en
pause med en hjernerystelse, og han havde flere store
redninger. Samtidig blev
Midtjylland ramt af en del
udvisninger i anden halvleg,
og det udnyttede Mors-Thy

iskoldt. De blå var knivskarpe i overtal, og derfor kunne
holdet trække fra til en rimeligt sikker sejr, der endda
kunne have været endnu
større.
- Med lidt mere skarphed i
vores kontrafase, kunne vi
godt have vundet større,
men vi er godt tilfredse. Det
var en fin sejr at gå til pause
på, siger Mors-Thys træner
Lars Krarup med henvisning
til, at MTH først skal i ilden i
2. division efter nytår.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 13-14.
{{Mål: Peter Overgaard 10, Nicolaj Spanggaard 5, Lasse Pedersen
4, Lasse Andersen 3, Frederik
Nørbjerg 5, Mathias Stiesen 1,
Marcus Christensen 1.

Morsø slået af HF
HF MORS
MORSØ HK
HÅNDBOLD - SERIE 1 HERRER

28-23

Af Lars Bang Bertelsen
lbb@mf.dk

NYKØBING: Bagspilleren Alex

Mikkelsen gjorde med 10
mål det slemme ved sine tidligere holdkammerater fra
Morsø HK, da han sammen
med HF Mors på eget gulv
vandt søndagens lokalopgør
i serie 1 med 28-23.
Det var top mod bund, og
HF Mors behøvede ikke at
anstrenge sig unødigt for at
hente to sikre point.
- Det var en rigtig julekamp, hvor flere virkede noget præget af, at de havde
været i byen. Kønt var det ik-

ke. Det var meget stille og
roligt. Havde vi mødt en
stærkere modstander, så er
jeg ikke sikker på, vi havde
vundet, lyder det fra HF
Mors-træner Jesper Jakobsen, der dog roser Johan
Kjeldgaard for en fin første
halvleg i HF Mors’ mål.
Med sejren er HF Mors
nummer to i rækken, mens
Morsø HK er sidst med blot
et point. Morsø er da også
for længst dømt til nedrykning. Holdets træner, Rasmus Christensen, var ikke
helt tilfreds med sit holds
præstation i lokalopgøret.
- Defensivt var det okay. Vi
forsøgte med et meget offensivt 5-1 forsvar for ligesom
at gøre noget. Vi vidste, at vi
skulle op mod nogle spillere,

der er er dygtigere og mere
rutinerede end vi er. Vi havde rimeligt godt styr på dem,
men i vores eget angrebsspil
var det ikke godt. Vi tog alt
for mange forkerte beslutninger, og det var de for rutinerede til. De straffede det,
konstaterer Rasmus Christensen.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 12-8.
{{Mål for HF Mors: Alex Mikkelsen
10, Jesper Johansen 6, Morten
Poulsen 5, Kristian Fredholm 3, Bo
Bech 3 og Carsten Jørgensen 1.
{{Mål for Morsø HK: Rasmus Andersen 6, Morten Dahl 5, Mads
Sørensen 5, Jesper Velling 2,
Kent Andersen 2, Torben Nygaard
1, Danny Andersen 1 og Rune Kristensen 1.

HF Mors delte i målfest
HF MORS
IKAST
HÅNDBOLD - U16 DR. 1. DIV.

31-31

Af Lars Bang Bertelsen
lbb@mf.dk

NYKØBING: HF Mors’ tophold

i håndbolddrengenes 1. division har allerede sikret sig
billet til ligaen efter jul.
Så der var ikke det store på
spil for hjemmeholdet, da
morsingboerne søndag havde besøg af Ikast. Kampen i
Jyske Bank Mors Arena slut-

tede 31-31, og som cifrene
antyder, var forsvarsspil en
by i Rusland.
- Vores returløb og forsvar
manglede en masse. Angrebsmæssigt var det en fin
kamp. Det er godt at score
31 mål. Men det er ikke godt,
at vi lukker lige så mange
ind, konstaterer HF Morstræner Martin Holmgaard.
Mod slutningen af første
halvleg var HF Mors ved at
stikke af. Holdet førte 15-8,
men Ikast sluttede første
halvleg med at score seks

mål på stribe, og dermed var
HF Mors-føringen kun på 1514 ved pausen. Mod kampens slutning førte HF Mors
30-28, men Ikast udnyttede
en overtalsperiode i slutfasen til at sikre sig point.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 15-14.
{{Mål: Frederik Tilsted 10, Simon
Skadhauge 10, Oliver Alsøer 4,
Sebastian Højland 2, Thomas
Dah 2, Gustav Tange 1, Jeppe
Borregaard 1 og Mads Hoxer
Hangaard 1.
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