Rudeck stopper efter
én sæson i Mors-Thy
HÅNDBOLD: Det tyske stortalent vender tilbage til Flensburg-Handewitt
Mors- Thy Håndbold stor sejrede over bundproppen Odder
Håndbold Foto: Peter Mørk

Af Jens Peter Svarrer
jps@mf.dk

MORS/THY: Christopher Ru-

deck stopper i Mors-Thy
Håndbold efter denne sæson.
Det tyske stortalent har
som ventet valgt at sige farvel og tak til klubben efter
blot en enkelt sæson. Han
blev i fjor udlejet til de blå
fra den tyske storklub Flensburg-Handewitt på en etårig
aftale.
- Det kommer ikke som en
kæmpestor
overraskelse.
Christopher blev netop udlejet for et år for at komme
ud og udvikle sig, og derfor
var det ventet, at han ville
vende tilbage til Flensburg,
siger Henrik Hedegaard,
medlem af bestyrelsen i
Mors-Thy Håndbold.
Storkamp mod Odder
Han lægger ikke skjul på, at
klubben har været tilfreds
med den unge tyskers indsats i målet for Mors-Thy.
- Vi har været og er rigtig

glade for Christopher Rudeck, som i den grad har grebet chancen, når han har fået den. Hvem husker ikke
kampen mod Odder Håndbold, hvor Rudeck lukkede
fuldstændig ned, og kun tillod seks scoringer på 40 minutter. Samtidig er han også
en rigtig god fyr, siger Henrik Hedegaard.
Også cheftræner Jan Paulsen giver udtryk for, at han
har været glad for at arbejde
med det tyske stortalent.
- Det har været en fornøjel-

se at have Christopher Rudeck i truppen. Hans indstilling, træningsiver og vilje til
at blive bedre er enestående,
og derudover er han er fantastisk fyr og en rigtig god
holdkammerat, siger han.
Som én stor familie
Hovedpersonen selv lægger
heller ikke skjul på, at han
har fået det, han er kommet
efter hos Mors-Thy Håndbold.
- Jeg har været glad for
min tid i Mors-Thy Hånd-

bold og for samarbejdet med
Dane Sijan og med målmandstræner
Michael
Bruun. Det har været en god
oplevelse at være i Mors-Thy
Håndbold, hvor det er som
én stor familie - det kan jeg
godt lide. Nu gælder det de
sidste syv kampe i grundspillet, og jeg vil gøre mit til
at vi står med en plads i slutspillet den 18. marts, siger
Christopher Rudeck.
Målmandsjagt indledt
Mors-Thy skal dermed på
målmandsjagt, men mulighederne for at finde en kompetent afløser bekymrer ikke
Henrik Hedegaard.
- Mulighederne er gode. Vi
har fået det at vide i god tid,
så der er tid til at finde en afløser. Så jeg sover roligt om
natten, siger Henrik Hedegaard, der ikke vil kommentere på, om der er et eller flere konkrete navne i spil.

Lang køretur kostede
IDR.EFT.STIDSHOLT
HF MORS 2
U16 DRENGE, 1. DIVISION

27-25

Af David Højmark
dh@mf.dk

STIDSHOLT: Trætte hoveder ef-

ter en lang køretur kostede
muligvis point, da U16drengene fra HF Mors søndag spillede 1. divisionskamp.

Udekampen hos Idrætsefterskolen Stidsholt HK endte
med et nederlag på to, selv
om morsingboerne uden at
imponere havde ført med fire mål i starten af kampen.
- Så faldt vi i kadence og
formåede ikke at få rejst os.
Vores store problem var forsvaret. Vi lukkede alt for
mange mål ind, selv om vi
havde mange redninger, siger Henrik Tilsted, træner

for HF Mors-drengene.
- Angrebsspillet var til tider godt. Vi kom til gode
chancer, men i slutfasen
brændte vi bare for meget,
tilføjer han.
Derfor tippede tingene til
sidst til fordel for hjemmeholdet i den lige kamp, der
havde stillingen 24-24 kort
før tid.
- Det var en knap så god
kamp som den forrige i Vi-

borg. Vi tog et lille dyk, men
vi rejser os igen og kommer
stærkt tilbage, lyder det fra
Henrik Tilsted.

KAMPFAKTA:
{{Pausestilling: 13-15
{{Mål for HF Mors: Christian
Lindgren 7, Jeppe Borregaard 6,
Jeppe Kudsk 3, Kristian Møller 3,
Jacob Spanggaard 2, Mathias
Purup 2, Magnus Bro 2.

Serie 1-damer tabte snævert
HRH 74
HF MORS
HÅNDBOLD, SERIE 1, DAMER

20-18

Af Emil Carstens
Studentermedhjælper

ROSLEV: Sygdom og afbud

kostede for HF Mors imod
HRH.
Holdet spillede søndag
imod HRH på udebane i Ros-

lev i en kamp, som kunne have sendt dem op på en midlertidig tredjeplads foran
VIF, som dog har spillet en
kamp mindre.
Det var en kamp, hvor sallingboerne hele tiden var
foran med to eller tre mål, og
kun to gange var HF Mors
for alvor oppe at få kontakt.
- Vi var ramt allerede før
kampen, hvor vi kun havde

syv spillere med, og to-tre af
dem var sådan lidt halvsyge,
forklarer Mike Nielsen, træner for HF Mors.
Han forklarer delvist nederlaget med få kræfter.
- Jeg synes faktisk, at vi
stod okay i forsvaret, men
vores angrebsspil var ikke
godt, og det skal vi måske lige have arbejdet lidt på, siger.

HF Mors håber at være
fuldtallige næste gang, hvor
de skal forsøge at vende tre
nederlag i træk til en sejr på
hjemmebane imod Hurup.

KAMPFAKTA:
{{Pausestilling: 11-8
{{Målscorere for HF Mors: Lene
Jensen 8, Mette Lilleris 6, Mette
Jensen 4.

