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U16-drenge
var langt fra
liganiveau
SINE
HF MORS
HÅNDBOLD - U16 DR. LIGA

27-22

Af Emil Carstens
Studentermedhjælper

LØGUMKLOSTER: U16-drenge-

ne fra HF Mors var langt
hjemmefra og langt fra liganiveau fredag aften mod SINE Håndbold.
Det gæstende hold fra
Mors kom ellers bedst fra
start og var efter 20 minutters spil foran med 6-5. Herefter mistede holdet dog
overtaget, og ved pausen
kunne de kigge op på måltavlen og se, at de var kommet bagud med tre mål.
- I pausen snakkede vi
blandt andet om, at vi relativt let kunne ændre det ved
at minimere fejlafleveringerne. De mange tekniske
fejl var skyld i, at vi fik et par
kontrascoringer imod os, siger HF Mors-træner Martin
Holmgaard.
Desværre for ham og resten af holdet blev anden
halvleg en forlængelse af
første. Efter fem minutter
var morsingboerne bagud
med 15-9, men de formåede
alligevel at kæmpe sig tilbage i kampen, så de på et tidspunkt kun var bagud med
tre mål. Personlige fejl og
bolde, der ikke gik holdets
vej, var dog med til at sætte
en stopper for udeholdet.
Presset på mandskabet
- Det var en lang tur, ikke at
det skal bruges som undskyldning, men nogle havde
tre eller fire timers kørsel
derned på grund af et trafikuheld ved Randers. Spillerne har også et meget højt aktivitetsniveau i øjeblikket på
deres efterskole med gymnastik opvisninger. Desuden
manglede vi Oliver Alsøer og
Mads Hoxer, så vi var 10
mand afsted, hvoraf tre af
dem havde vridskader i anklerne. Vi var skidt kørende
bemandingsmæssigt, så efter omstændighederne var
det en fin kamp, siger Martin
Holmgaard.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 11-8
{{Mål: Frederik Tilsted 7,

Sebastian Højland 5, Simon
Skadhauge 4, Jeppe Borregaard 3, Gustav Tange 2, Sebastian Hinnerup 1.
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Nordsjælland sendte Skive fH ud af ligaen

Sydkoreaner tangerede 15 år gammel rekord

Dansk nederlag ved VM i curling

NYKØBING: Ikke kun Mors-Thys nederlag ærgrede i arenaen i lørdags. Det samme gjorde den Skive-nedrykning, der

PHOENIX: Det kan man da kalde at ”brænde banen” af. Sydkoreaneren Kim Sei-

SWIFT CURRENT: De danske curlingkvinder har fået en resultatmæssig skidt start på
VM i Canada, hvor det efter tre kampe er blevet til en sejr og to nederlag. Natten til
mandag tabte Danmark en tæt kamp til Schweiz med 6-7. I de to første kampe blev
det til sejr på 8-7 over USA og nederlag på 7-8 til Canada.
/ritzau/

med forbehold for appelsagen mod Kolding-København blev en kendsgerning med Nordsjællands sejr over GOG.
Dermed mister Mors-Thy to af de altid populære opgør mod lokalrivalerne, som man aldrig har tabt til. I stedet skal
man, hvis Nordsjælland klarer frisag i nedspillet, møde et hold, man kun har slået fire gange i 16 forsøg.
-dh

Young gik de 72 huller i golfturneringen LPGA Founders Cup i 261 slag - hele 27
under par - og dermed tangerede hun golflegenden Annika Sörenstams 15 år gamle rekord for den laveste samlede score på kvindernes PGA Tour.
/ritzau/

Skarpheden manglede

RUNDT OM KAMPEN
{{Nils Pedersen fik travlt.
Det var af hensyn til MorsThys andethold, der kæmper
for overlevelse i 2. division,
at serie 1-spilleren Nils Pedersen blev tilkaldt som afløser
for influenzaramte Gudmundur Olafsson. 39-årige Nils P,
der så sent som to dage før
scorede 11 mål mod Morsø
HK, kom dog aldrig på banen, men fik til gengæld
travlt efter kampen:
- Nu er jeg bagud med et
par timers oprydning i den
anden hal, grinede han efter
at være tilbage til sin funktion som halinspektør.

MARERIDT: Ung højrefløj førte an med store afbrændere
MORS-THY
ÅRHUS
HÅNDBOLD - LIGAEN

Sport 19

23-25

Af David Højmark
og Bo Lehm (foto)
dh@mf.dk

NYKØBING: Tre brændte chan-

cer fra fløjen. En misbrugt
friløber. Et grimt boldtab og
fejl i forsvaret. Og til sidst en
afslutning over et tomt mål.
Så har man opskriften på
et mareridt af en håndboldkamp, og det var sådan et,
Mors-Thys Lasse Pedersen
var igennem i lørdags mod
Århus.
Den 19-årige højrefløj fik
chancen fra start i fravær af
sygdomsramte Gudmundur
Olafsson. Men det vil være
synd at sige, at han greb den,
så selv om det også blev til et
befriende mål undervejs,
var han efter kampen en meget trist mand.
- Det er ikke en god følelse.
Det var fedt at få chancen og
en hel kamp, men det, jeg leverede, var ikke optimalt heller ikke over for holdet,
sagde Lasse Pedersen, som
helt sikkert havde foretrukket bedre spil frem for de
utallige skulderklap og den
store sympati, han fik fra
omgivelserne.
Nils P på holdkortet
Heldigvis var afbrænderne
uden betydning for MorsThys udbytte af sæsonen.
Hverken slutspil eller nedspil var et tema, mens det for
Århus til gengæld gjaldt vigtige bonusepoint til det kommende slutspil.
Forskellen i udgangspunkt
var dog ikke til at se på indstillingen, for selv om MorsThy også var ramt af sygdom
og skader i truppen i en
grad, så den tidligere ligaspiller og nuværende serie
1-spiller Nils Pedersen var
på holdkortet, bød de Århus
fint trods og gjorde langt
hen ad vejen en jævnbyrdig
kamp ud af det.
Det skyldtes især Søren
Haagen, der med mange
redninger endnu engang
holdt sit hold inde i kampen
- men rette op på den manglende skarphed i den anden
ende kunne han ikke, og så
fik Århus i anden halvleg det
overtag, de holdt nogenlunde sikkert til slutfløjtet.
Mors-Thy gjorde et prisværdigt sidste forsøg på at
kæmpe sig tilbage, men nær-

{{Fik en finger i øjet
Kort før tid måtte Stefan Nielsen udgå. Det skyldtes, at
han fik en finger i øjet.

Marcus Mørk gik forrest i den prisværdige fight mod et hold, der ellers havde klart mest på spil.

Mors-Thys forsvar var på en voksen opgave mod Århus-skytterne.
Her er det Allan Toft Hansen og Christoffer Cichosz i en parade.
Lasse Pedersen havde en kulsort dag i arenaen, da han blev den store syndebuk i nederlaget mod Århus.
Christoffer Cichosz var skarp på
stregen og scorede fem gange
på fem afslutninger.

mere end to mål op kom de
ikke - og selv om den definitive afgørelse først faldt i sidste minut, føltes Århus-sejren mere sikker end som så.
Det endte med en udesejr
på to - fuldt fortjent på en
dag, hvor profiler som Jonas
Porup og Tobias Ellebæk lykkedes med for lidt.
Sidstnævnte
misbrugte
tidligt et straffekast og fik
først mod slutningen meldt
sig ind i kampen med et par

træffere. Og efter kampen
fik han hård kritik af træner
Jan Paulsen.
- Tobias Ellebæk er ikke i
spillehumør for tiden. Han
er inde i en krise, lød det fra
en træner, der bestemt heller ikke skånede Lasse Pedersen.
- Jeg snakkede med ham
lige efter kampen og sagde,
at jeg ikke er tilfreds. Det er
den virkelige verden, og det
går ikke igen med sådan en

kamp. Det er sådan noget,
man kan ryge af holdet for,
sagde Jan Paulsen og tilføjede, at Lasse Pedersen skal
bruge kampen som en lærestreg.
- Og så vil jeg se en attitude, som er over normalen fra
ham. Han er ung, men sådan
er livet, sagde Jan Paulsen.
Tog forkerte skud
Han var i det hele taget ikke
tilfreds med nederlaget. Pro-

blemerne på højre fløj blev
ført ind midt for mål, hvor
Århus pakkede sig godt sammen og skabte en mur, MorsThy ikke kunne trænge igennem.
- Det var en blandet fornøjelse. Vi havde store problemer med at komme igennem
deres forsvar - som så mange
andre hold også har det. Vi
var ikke skarpe nok i vores
angrebsspil i forhold til at
vurdere, og vi havde mange
skud, vi ikke skulle tage, sagde Jan Paulsen.
Mors-Thy slutter ligasæson på onsdag i Thy Hallen,
hvor SønderjyskE kommer
på besøg i håb om at sikre en
plads i slutspillet. For MorsThy afgør sidste spillerunde
alene, om holdet slutter som
nummer 10 eller 11.

Søren Haagen spillede sin sidste hjemmekamp i Jyske Bank Mors
Arena. På onsdag er han en af de mange spillere, Mors-Thys tilhængere skal tage afsked med i Thy Hallen, hvor

HÅNDBOLDKAMPEN I TAL
{{Stillinger undervejs: 2-2, 4-4, 6-5, 8-6, 9-10 (pause), 10-13,
14-17, 16-20, 19-24, 23-25.
{{Mål, Mors-Thy: Christoffer Cichosz 5, Marcus Mørk 5, Nicolai
Sommer 4, Stefan Nielsen 3 (1), Jonas Porup 3, Tobias Ellebæk 2,
Lasse Pedersen 1.
{{Mål, Århus: Mads Kalstrup 5, Torben Petersen 5, Frederik Krarup 3, Sigvaldi Gudjonsson 3, Elijan Dzankovic 2, Mikkel Saad 2,
Rune Ohm 2, Rasmus Nielsen 1, Henrik Hansen 1, Kasper Olsen 1.
{{Udvisninger: MTH 4, Århus 3.
{{Dommere: Jakob F. Hansen og Kasper K. Møller.
{{Tilskuere: 1142 i Jyske Bank Mors Arena.

{{Nikolaj P fik ram på Ohm
MTH-målmand Nikolaj Pedersen var kun på banen ved
straffekast. Tre gange blev
han passeret, men da han
ved 6-6 snuppede et forsøg
fra Rune Ohm, passede det
ham åbenlyst godt at stå i
vejen mod sin gamle holdkammerat.
{{Haagen på 50 procent.
Ved pausefløjtet kunne MorsThy først og fremmest takke
Søren Haagen for, at kampen
var lige. Han stod indtil da
med en redningsprocent på
50. Den næsten 42-årige veteranmålmand endte sin sidste kamp for Mors-Thy i Nykøbing med en redningsprocent på 36. Gæsternes Jens
Fredsgaard gik fra banen
med en på 47.
{{Mørk har fundet sin klub.
Marcus Mørk fightede forbilledligt og skød også flittigt
med fem mål på 12 afslutninger som resultat.
- Det var lidt mærkeligt før
kampen, for der var ikke så
meget at spille om for os.
Men vi var tændte, og alle
mand ville det - og så var det
bare skarpheden, der manglede, sagde Marcus Mørk.
Han har i øvrigt fundet sin
klub i Frankrig. Rygterne taler om, at både han og kæresten Jane Schumacher skal til
Nice, men Marcus Mørk vil ikke ud med noget.
- Vi har begge styr på det,
men klubben vil gerne melde
det ud først, sagde han.
{{Højresiden hårdt ramt.
Udover den langtidsskade
Rasmus Søby og sygdomsramte Gudmundur Olafsson
måtte Mors-Thy undvære
endnu en spiller fra højresiden, hvor man som bekendt
også sagde farvel til Agnar
Jónsson i vinterpausen. Højrebacken Robert Hostert døjede lørdag med følgerne af
et vrid i foden og blev derfor
skånet. Fysioterapeut Tony
Nedergaard forventer dog, at
både Hostert og Olafsson er
klar til kampen mod SønderjyskE på onsdag.

Frederik Nørbjerg fik en kærlig hilsen med på vejen, da han forsøgte at score fra venstrefløjen.

MTH-reserver er
stadig over stregen
PRESSET: Mors-Thy hentede et vigtigt point mod Tvis og
er pisket til at få flere i de sidste to kampe

MORS-THY
TVIS KFUM II
HÅNDBOLD, 2. DIVISION
HERRER

25-25

Af Mathias Lykke og
Bo Lehm (foto)
mathias.lykke@nordjyske.dk

NYKØBING: Med en slutspurt i

de sidste fem minutter lykkedes det søndag eftermiddag Mors Thys ligareserver
at få hentet et enkelt point
mod podieaspiranterne fra
Tvis KFUM 2
Med 35 sekunder tilbage
af kampen havde Mors Thy
endda alle muligheder for at
tage det fulde udbytte med
en mand i overtal, men muligheden løb ud i sandet, og
med nedrykningskonkurrenten Stoholms sejr ligger
de to hold nu begge med 18
point.
- Vi kunne have taget begge point til sidst og havde da
helt sikkert også taget det
med stor glæde, men det
havde nærmest været tyveri,
erkender Mors Thy-træner
Torben Simonsen, da gæsterne i store dele af kampen
var det bedste hold.
- I dag var vi bagud i 55 minutter, pointerer han.
Især i første halvleg dominerede Tvis, og selvom Mors
Thy-taktikken var ikke at give gæsternes stregspiller for
meget plads, endte forsvaret
alligevel med at spille for offensivt.
Efter pausen satte Mors

Tobias Primdahl med en afslutning i den vigtige 2. divisionskamp.
Thy alle midler ind for at få
point i kampen, og det kunne ses i angrebsspillet.
- Der kom mere fart over
feltet og mere tryk mod deres mål i både første- og andenbølgen. Det betød, at vi
kunne løbe nogle lette mål
ind, siger Torben Simonsen,
der ikke kunne juble over en
sejr men var meget glad for
det ene point, for da de blå er
bedre indbyrdes end Stoholm, ligger de stadig på den
gode side af nedrykningsstregen og kan se frem til to
afgørende kampe mod HC
Midtjylland og Skive.
- Vi har to finaler at slutte
sæsonen med. Det bliver rig-

tig spændende, og heldigvis
ligger det stadig i vores egne
hænder på grund af det ene
point i dag, siger Mors Thytræneren.
Mors Thy-reserverne har
nu to ugers pause, inden det
går løs mod HC Midtjylland
på hjemmebane 3. april.

KAMPFAKTA
{{Pausestillingen: 11-13.
{{Mål: Peter Overgaard 6, Tobias Primdahl 5, Mads Andersen 3,
Frederik Nørbjerg 2, Mathias
Stiesen 2, Marcus Christensen 2,
Lasse Pedersen 2, Nikolaj Spanggaard 2 og Allan Toft Hansen 1.
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