Vinderne fra DM for handelsskoler: Morsø Handelsgymnasium. Bagerst fra venstre: Frederik Holst, Glen Bjerregaard, Kasper Lindgren,
Mads Hamann Harritz, Kaare Larsen, Mads Andersen og træner Lars Krarup. Forrest fra venstre: Martin Frandsen, Casper Fabricius, Kristoffer Hedegaard, Tobias Primdahl, Magnus Godsk og Frederik Nørbjerg. 
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SVENDBORG: Drengene fra

Morsø Handelsgymnasium
gjorde det igen.
For andet år i træk var der
lokal triumf under DM for
handelsskoler, da holdet fra
Mors gik hele vejen i Svendborg og sikrede DM-titlen
med en finalesejr over Holstebro.
Forinden var de unge morsingboer igennem en række
spændende kampe i turneringen, der også blev åbnet
mod Holstebro, som blev
slået med 17-16.

Herefter blev Svendborg
med flere ungdomsspillere
fra GOG på holdkortet besejret med 26-23 efter en kamp
med utroligt flot angrebsspil, og i kvartfinalen måtte
Morsø-holdet igennem en
sand gyser imod Tønder. Efter 14-14 blev kampen afgjort på straffekast, og det
faldt heldigt ud, da keeper
Kristoffer Hedegaard reddede for anden gang, hvorefter
Magnus Godsk med en kølig
scoring kunne sende sit hold
i semifinalen.
Her stod Morsø Handelsgymnasium over for EUC
Nordvest-kollegaerne
fra

Thisted. Mange spillere fra
de skoler spiller til dagligt
sammen i HF Mors, så det
var i høj grad en kamp om
håneretten - og efter en sejr
på 15-13 stod morsingboerne i finalen.
Sejr uden profiler
Her var de til gengæld svækkede. I forvejen var holdet
uden den største profil, sygdomsramte Peter Overgaard. Og i semifinalen blev
stærkt spillende Kasper
Lindgren skadet og forhindret i at være med i finalen.
Også Holstebro var dog
ramt af skader, og da Kristof-

fer Hedegaard i anden halvleg lukkede helt af i målet,
kunne Morsø Handelsgymnasium trække fra til en afgørende føring og sejr på 1611.
- Der var virkelig flotte
præstationer af forskellige
spillere undervejs og af holdet som helhed. At vinde DM
2 år i træk er noget uhørt, så
også i Handelsskole-DM er
vi på Mors og Morsø Handelsgymnasium altså blandt
landets førende, lyder det
fra en meget tilfreds leder af
Sports College Mors, Lars
Svane Nielsen, der var med
på turen til Fyn.

