Nu håber vi i første omgang, at herre»
»
håndboldholdet, der er bygget op nede

Tobias Ellebæk i rødt og hvidt
MORS: Mors-Thy Håndbolds Tobias Ellebæk er endnu engang blevet udtaget til det

danske udviklingslandshold. Udviklingstruppen møder det danske A-landshold i
en træningskamp tirsdag 5. april Arena Midt i Kjellerup. Med i truppen er også en
tidligere Mors-Thy profil, nemlig Peter Balling fra Team Tvis Holstebro.
lbb

fra 3. division, kan komme i slutspillet.
KLAUS B. RASMUSSEN, direktør i Sønderjyke

Påskestævne
for 34. gang

Kenneth Bach Hansen og Sønderjyske kan sikre sig en plads i slutspillet, hvis holdet i aften kan slå Mors-Thy i Thy Hallen. Scanpix

Sønderjyder
soler sig
i succes

Af Lars Bang Bertelsen
lbb@mf.dk

MORS: Så sænker påskefre-

den sig for alvor over det
ganske land, men på Mors
vil påsken traditionen tro
være lig med liv og aktion på
håndboldbanen.
HF Mors, VIF og FLUIF er
nemlig for 34. gang klar med
Morsø Påskestævne. 126
hold vil fredag, lørdag og
søndag kæmpe og svede i
syv haller på Mors, to i Thisted og to i Roslev.
- Vi plejer at have mellem
140 og 150 hold i aktion, så
vi må notere en lille tilbagegang. Det er desværre nok et
udtryk for, at klubberne generelt har lidt færre hold i de
her år. Og så har vi ikke i år
hold med fra Sjæland, siger
Allan Nørhave fra Morsø Påskestævne.
Han ser frem til nogle sjo-

TOPSPORT: Sønderjyske tilhører toppen af både fodboldens superliga og ishockeyligaen, og klubbens håndboldherrer kan bane sig vej til slutspillet ved at slå Mors-Thy
Af Jannick Rasmussen
sport@mf.dk

HADERSLEV: - Vi niver os lidt i
armen i de her dage.
Jobbet som direktør i Sønderjysk Elitesport er taknemmeligt i øjeblikket, forstår man på Klaus B. Rasmussen.
Fodboldholdet ligger på
en sensationel andenplads i
Superligaen. Ishockeyholdet har med sit avancement
til semifinalen sat kurs mod
det fjerde mesterskab på
stribe. Og onsdag aften kan
herrehåndboldholdet med
en sejr over Mors-Thy Håndbold i Thy Hallen sikre en
plads i DM-slutspillet.
- Det er kæmpestort. Men
succesen kommer ikke bag
på mig. Vi har hele tiden
stræbt efter den og har formået at lægge lag på hele tiden, siger Klaus B. Rasmussen.
Han har været med fra
Sønderjyskes spæde begyndelse i 2004 og nævner de fire værdipunkter; hårdt ar-

bejde, sammenhold, ydmyghed og ansvarlighed som
nøglerne til succesen.
- En ting er at have et værdisæt, som man kigger på en
gang i mellem. Kunsten er at
overføre det til hverdagen.
Så længe, vi gør det, skal det
nok gå. Derudover har vi været tro mod talentudviklingen, forklarer direktøren.
Han pointerer, at Sønderjyske ikke bare har sportslig
succes, men samtidig formår at have det med sorte tal
på bundlinjen for femte år i
streg.
Store tv-penge på vej
Søndagens sejr på 3-2 over
mesterholdet FC Midtjylland kan lægge grunden til
et nyt positivt regnskab.
Med sejren overtog sønderjyderne andenpladsen i ligaen efter den 22. runde, hvor
der udbetales tv-penge for
anden gang i sæsonen.
Dermed står klubben til at
modtage den højeste tvcheck i dens historie.
- Det er superpositivt. Det

FAKTA
SØNDERJYSKES AKTUELLE STATUS I LIGAERNE
{{Sådan er status aktuelt for de fire hold i Sønderjyske:
{{Fodbold
Sønderjyske ligger nummer to med 39 point for 22 kampe. Holdet
er ubesejret i foråret og har blandt andet slået Brøndby og FC
Midtjylland. Klubben er bare syv point fra at slå sin egen pointrekord i ligaen.
{{Ishockey
Sønderjyske, der har vundet mesterskabet de seneste tre sæsoner,
er klar til DM-semifinalen efter at have vundet kvartfinaleserien
over Aalborg med 4-0. Som modstander i semifinalen har klubben som grundspilsvinder valgt Esbjerg.
{{Håndboldherrer
Sønderjyske ligger inden sidste spillerunde i grundspillet på ottendepladsen, som lige netop giver adgang til slutspillet. Holdet kan
sikre sin plads blandt de bedste ved at vinde onsdagens udekamp
mod Mors-Thy.
{{Håndbolddamer
Sønderjyske ligger på sidstepladsen i den bedste liga uden point
og rykker ned i den næstbedste række.

styrker kapitalen og fundamentet og øger muligheden
for at lægge flere lag på og
holde bedre sammen på
truppen.
- Det er ekstremt vigtigt at
lykkes godt på den del af
projektet, der står for 50
procent af klubbens omsætning. Fodbolden er helt klart
mest profileret og eksponeret, siger direktøren.
Dykker man ned i klubbens nedskrevne visioner,
springer det i øjnene, at
klubben ønsker at placere
sig i top-fem i de bedste ligaer. Det gælder også fodbolden. Superliga
- På den lange bane har det
også været målsætningen
med fodbolden, men vi er
lidt foran tidsplanen. Det vil
da være fantastisk at gøre
det allerede i år, hvor det vigtigste fra starten var at forblive i Superligaen.
- Lige nu lever fodbold og
ishockey op til top-fem, men
det kræver flere lag at gøre
det i alle ligaer. Nu håber vi i
første omgang, at herrehåndboldholdet, der er bygget op nede fra 3. division,
kan komme i slutspillet.
- Dameholdet er et ungt og
mere langsigtet projekt, som
vi ønsker tilbage i ligaen i
2017, inden det skal bide sig

fast her, siger Klaus B. Rasmussen.
Dermed er der stadig ambitioner at indfri. Og Sønderjyske har gennem hele sit
forløb mærket stor støtte fra
oplandet. Fra fans, erhvervslivet og sponsorer, fra hvem
man aktuelt mærker stigende interesse i yderområderne i Sønderjylland.
Den sportslige succes har
nemlig gjort landsdelen
stolt.
- Jeg mærker en større
selvforståelse og glæde
blandt sønderjyderne gennem sporten. De spejler sig i
succesen og skyder brystkassen frem. Det giver mig
fornyet energi i jobbet og
holder mig i gang, lyder det
fra Klaus B. Rasmussen.

Farvel-fest i Thy Hallen
AFSKED: Seks mand spiller afskedskamp, når Mors-Thy i aften tager imod
Sønderjyske i Thy Hallen
Af Lars Bang Bertelsen
lbb@mf.dk

THISTED: I Mors-Thy Hånd-

bold er det en tradition at invitere til fest, når ligamandskabet går på banen til sæsonens
sidste
betydende
kamp.
Så i aften er der håndboldfest i Thy Hallen, når Sønderjyske kommer på besøg i
sidste spillerunde. Og det
bliver en fest med fint fremmøde. Således tog det kun
godt et døgn, efter at billetsalget til kampen var startet,
før der var udsolgt.
Som det fremgår her på siden kan gæsterne følge op
på succesen på både fodboldbanerne og i landets
skøjtehaller ved at sikre sig
billet til slutspillet. Mors-Thy
kan omvendt bane vejen for
Skanderborg-deltagelse
i
slutspillet, hvis det bliver til
point til hjemmeholdet.
Men reelt er det æren, der

er på spil for et hjemmehold,
der - som traditionen byder
det - vil benytte kampen til at
sige pænt farvel og tak for
indsatsen til de spillere, der
forlader klubben.
Årets spiller og talent kåres
En heldig blomsterhandler
får en pæn ekstra omsætning ud af den tradition. Hele seks spillere optræder
nemlig for sidste gang i blåt i
denne omgang. Det er Søren
Haagen, Tobias Ellebæk, Jonas Porup, Guddi Olafsson,
Marcus Mørk og Robert
Hostert, der skal sige farvel
til tilhængerne fra ”Bette
Balkan”.
I forbindelse med kampen
kårer Mors-Thy Håndbold
desuden årets spiller og
årets talent.
Anfører Marcus Mørk er en af
de seks spillere, der forlader
Mors-Thy efter denne sæson.
Arkivfoto

ve og hårde dage med en
masse glade børn.
Der bliver spillet i seks
rækker nemlig i årgangene
U10, U12 og U14 hos både
drenge og piger.
Finalestævnet går i gang
søndag formiddag i Jyske
Bank Mors Arena.
Frivillige gør en forskel
Allan Nørhave understreger,
at påskestævnet er dybt afhængigt af de mange frivllige, der tager en tørn.
- Der er rigtig mange gengangere år efter år, men der
kommer heldigvis også nye
til. Vi er meget taknemmelige for, at så mange vil give en
hånd med for at få det hele
til at klappe. Vi har også en
række trofaste sponsorer.
Uden frivillige og sponsorer
kunne stævnet ikke eksistere, siger han.

HF Mors-damer
pressede tophold
HF MORS
TØK 2000
HÅNDBOLD - JS DAMER

21-22

Af Lars Bang Bertelsen
lbb@mf.dk

NYKØBING: Håndbolddamer-

ne fra HF Mors har sikret sig
forbliven i jyllandsserien, så
for de blå var der intet på
spil, da topholdet fra TØK
2000 Klim i aftes var på besøg i Jyske Bank Mors Arena.
Men selv om morsingboerne ”kun” havde æren på spil,
så leverede hjemmeholdet
den bedste indsats meget
længe. HF Mors formåede at
presse rækkens nummer et
gennem hele kampen. Dog
klarede de gæstede favoritter akkurat at snuppe en
smal sejr på 22-21 i en spændende afslutning.
- Vi var selvfølgelig skuffede over, at det ikke blev til
point, men omvendt var det
fedt at forlade banen og vide
med os selv, at vi havde leveret en rigtig god indsats. Vi
har haft en dårlig periode,
hvor vi ikke har spillet godt
og endda har måttet melde
afbud, så det var en form for
oprejsning, mener Helle
Hermansen fra HF Mors’
trænerteam.
Hun glædede sig over, at

profilen Stine Olesen fik lov
til at spille med.
- Hun plejer at blive
mandsopdækket, men i den
her kamp spillede hun med i
40 minutter, før de gik frem
til hende. Det gav os lidt mere flow i spillet, siger Helle
Hermansen, der godt mener, at HF Mors kunne have
taget sejren.
- Vi brænder nogle 100
procents chancer. Så vi
manglede lige det sidste. Vi
kunne godt have vundet, siger hun.
Slutter mod Løgstør
HF Mors slutter sæsonen af
med en hjemmekamp mod
Løgstør 10. april. Vinder de
blå det opgør, så slutter holdet som nummer fire i jyllandsserien. Bliver det uafgjort eller sejr til Løgstær, så
slutter HF Mors som nummer fem.
- Det er klart, vi gerne vil
vinde den kamp. Jo bedre
placering vi kan opnå, des
bedre er det, siger Helle Hermansen.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 11-13.
{{Mål: Stine Olesen 7, Lene Jensen 5, Katrine Dalgaard 4, Line
Rokkjær 3, Emilie Frandsen 1, og
Julie Josefsen 1.

