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hold stillede op i Morsø Påskestævne 2016. De
scorede i alt 8412 mål - eller i gennemsnit 18,4
mål for hver af de 457 kampe, der blev spillet
hen over de tre stævnedage.
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mål blev der scoret i U14-drengefinalen mellem HF Mors/
Nordmors og Odder Håndbold. Det gjorde stævnets sidste
kamp til den mest målrige af dem alle.

Drama på drama - og så et kæmpedrama

RUNDT OM STÆVNET
{{Tæt på meget lokal finale
U12-drengefinalen var meget
nær endt som et opgør mellem HF Mors/Nordmors 1 og
HF Mors/Nordmors 2. Sidstnævnte glippede finalen, fordi de tabte lørdagens kamp
mod Odder med 12-13.

TÆTTE BRAG: Morsø Påskestævnes finaledag var fyldt med spænding
Af David Højmark
og Diana Holm (foto)

{{To tredjepladser til Odder
Odder Håndbold vandt ingen
finaler i årets stævne, men
kunne trøste sig med to sejre
i kampen om tredjepladserne. Resultater fra bronzekampene:

dh@mf.dk

NYKØBING: Hvad Mors-Thys

Også på tilskuerpladserne blev der gået til den. Her er det fra U12pigefinalen mellem Hirtshals HK HH90 og Thisted IK.

U10-drengene fra HF Mors satte gang i den helt store jubel, da Thisted IK var slået med 7-6.

Sofie Knudsen var med til at sætte tempo i U14-pigefinalen og scorede to vigtige mål i anden halvleg.

afslutning på ligasæsonen
savnede af nervepirrende
intensitet, var der til gengæld i overdådig overflod
søndag i Jyske Bank Mors
Arena.
Den 34. udgave af Morsø
Påskestævne fik en af de
mest spændende finaledage
nogensinde med det ene
jævnbyrdige drama efter det
andet - kulminerende med
et fantastisk slag mellem
U14-drengene fra HF Mors/
Nordmors og Odder Håndbold.
Det gik som det eneste i
forlænget spillet, men sådan
kunne det også sagtens være
endt i flere af dagens tidligere finaler.
Begge U10-finaler blev afgjort med et måls forskel - og
hos drengene fik stævnet sin
første lokale sejr siden 2014,
da Anders Sørensen få sekunder før tid snød sin direkte modstander og smækkede sin fjerde scoring i nettet til HF Mors-sejr på 7-6
over Thisted IK.
Den kamp bød også på frustrationer. Flest hos TIK-træner Frank Markvorsen, der
brokkede sig til fire minutter
i undertal. Og i det hele taget
var følelserne dagen igennem uden på tøjet hos finalernes deltagere - tydeligst
når forskellen på sejr og nederlag blev manifesteret i
ansigterne på vindere og tabere. Mens spillere fra det
ene hold gik slukørede og i
nogle tilfælde grædende fra
banen, slog modstanderne
ring og jublede sejrsråbet ud
af kroppen få meter derfra.
Jammerlig halvleg
Sådan kan sport være så
ubarmhjertig - også på ungdomsniveau. Og lige så nådesløse var de to hovedpersoner i U12-drengefinalen
mellem HF Mors/Nordmors
og Odder Håndbold.
Den blev hurtigt en scoringsduel mellem morsingboernes Rasmus Houmøller
og østjydernes Albert Nyholm.
Houmøller vandt dén duel
med 11-10 og var i stævnets
fjerde finale blandt andet
manden bag dagens første
tremålsføring overhovedet,
da han snuppede en ripost
og bombede sit hold på 5-2.

Rasmus Houmøller (th.) var den store profil i U12-drengefinalen
mellem HF Mors/Nordmors og Odder Håndbold.

U10-piger:
Odder Håndbold-Aars HK 8-5
U10-drenge:
Aars HK-KVIK/Aalestrup 13-11
U12-piger:
Team Ilskov-HF Mors 9-7
U12-drenge:
HRH/Odd.-HF Mors/N. 12-8
U14-piger:
Odder Håndbold-VIF 6-5
U14-drenge:
Horne KFUM-HRH/Odd. 13-7
{{Thyboer tæskede thyboer
Stævnets største øretæve
faldt i en kamp mellem to
hold fra Thy. U10-drengekampen mellem Thisted IK
og Midtthy HK endte med
hele 29-0 til TIK. Samme
hold tog også næststørste
sejr med 27-0 over Bov IF.

Sarah Jeppesen jubler over en scoring i U14-pigefinalen.

Rådslagning for U14-drengene i dagens mest dramatiske kamp.

William Rettigs afslutning efter tid i U14-drengenes højdramatiske finale ved påskestævnet.
Dommerne måtte finde det røde kort frem, da Odders største
profil fik sin tredje udvisning i
U14-drengefinalen.

HF Mors/Nordmors endte
også med at vinde med tre et mål mindre end sejren til
U14-pigerne fra samme
holdfællesskab.
De var oppe imod HRH/

Oddense og leverede først
en jammer af en første halvleg, hvor et HRH-hug i sidste
sekund var en tiltrængt opmuntring oven på 20 minutter med kun en kontrasco-

ring af Malene Yde til at supplere halvlegens fem mål på
straffekast.
Gode keepere, dårligt angrebsspil og ikke mindst svage afslutninger holdt måltavlen i ro, men det blev der
rettet op på fra starten af anden halvleg, da HF Mors/
Nordmors supplerede de
vellykkede aktioner i forsvaret med fart frem ad banen og på syv minutter vendte
pausestilling 3-4 til 8-5.
Det kvalte dog ikke spæn-

dingen. HRH/Oddense svarede igen, men keeper Signe
Ris og den nyvundne selvtillid bar alligevel 1. divisionspigerne til en fortjent sejr
over de godt kæmpende sallingboer.
Symbol på finaledagen
Og så fulgte den finale, der
kom til at stå som et symbol
på en af de mest spændende
finaledage i påskestævnets
historie.
1. divisionsholdende fra
HF Mors/Nordmors og Odder Håndbold gav hinanden
en herrefight af en U14kamp med skiftende overtag
og en næsten åbenlys logisk
forlænget spilletid.

FAKTA
FINALERNE I MORSØ PÅSKESTÆVNE 2016
{{U10-piger: Hirtshals HK HH80 - Thisted IK
{{U10-drenge: HF Mors - Thisted IK
{{U12-piger: Hirtshals HK HH80 - Thisted IK
{{U12-drenge: HF Mors/Nordmors - Odder
{{U14-piger: HF Mors/Nordmors - HRH/Oddense
{{U14-drenge: HF Mors/Nordmors - Odder

Den hårde fight kastede
hele 10 udvisninger af sig en af dem dog for en forkert
udskiftning af hjemmeholdet, som på det tidspunkt ellers lige havde fået rettet op
på en start med Odder-målmanden som dominerende
spiller.

5-4
7-6
12-11
17-14
13-9
20-18 efs.

Efter pausen trak de lokale
drenge fra til en føring på
tre, men Odder svarede igen
og bragte sig foran på ny, inden en periode med stærkt
spil og smarte assists af
Mads Svane Knudsen gav
HF Mors/Nordmors et nyt
overtag.

En iskold Jonas Bro stod
for presset og omsatte et
straffekast til 17-16. Desværre var Gustav Carstens
ikke lige så kølig, da han efter Svend Rughaves redning
smed bolden væk, så Odder
kunne udligne på en kontra.
Og da William Rettig efter
tid havde sendt bolden i hovedet på en Odder-spiller,
måtte kampen derefter afgøres i to gange tre ekstraminutter.
Dyr udvisning
Her var HF Mors/Nordmors
bedst - også hjulpet af, at gæsternes farligste mand røg
ud med sin tredje udvisning.
Den skyldtes måske også

frustration over, at Odder
ved 16-16 ikke var blevet noteret for et mål, da bolden
godt kunne se ud til at have
passeret stregen. Og måske
var det derfor, at de fleste af
Odder-spillerne undlod at
klappe med, da HF Mors/
Nordmors blev hyldet som
vindere efter kampen.
Den titel sikrede Gustav
Carstens og William Rettig
med scoringer i det sidste
minut - og så kunne en sindsoprivende finale ende i jubel
hos vinderne og det modsatte hos taberne.
Og Morsø Påskestævne
2016 kunne sætte punktum
for finaledag spækket med
spænding.

{{Gas på tribunerne
Det var ikke kun på banen, at
der blev gået til den. Det blev
der også på tilskuerpladserne. For eksempel blev U10pigernes finale overværet af
en højlydt sektion af tilskuere
fra Hirtshals, som med tilråb,
trommer og båthorn satte
markant lyd på arenaen. I
samme kamp svarede en flok
drenge fra Thy igen med tilråb den anden vej: ”Vi kan
ikke høre jer!”
{{Ligaspillere på banen
Mors-Thys Lasse Pedersen og
Tobias Ellebæk uddelte medaljer efter tre finaler hver og i samme forbindelse kårede de finalernes bedste spiller. Tre af de lokale fik den
hæder: Anton Lank (U10drenge), Rasmus Houmøller
(U12-drenge) og Signe Ris
(U14-piger).
{{Brækkede hånden
U14-drengenes finale fik en
brat og ærgerlig afslutning
for HF Mors/Nordmors’ Anders Nørhave. I anden halvleg faldt han uheldigt efter
en afslutning i fuld fart og
måtte køres på skadestuen.
Her blev det konstateret, at
højre hånd var brækket, og
Nørhave skal derfor have
gips på i op til tre uger.
{{Finale med benet i gips
En Odder-spiller fra samme
kamp måtte overvære finalen med benet i gips og i rullestol. Det skyldtes dog en
skade, han fik i en fodboldkamp inden Morsø Påskestævne.
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