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Uafgjort blev til sejr efter slutfløjt

HF Mors havde ingen problemer med Skive fH
AF DAVID HØJMARK

Katrine Bukh Villesen blev
nummer fire på 800 meter
Flot personlig rekord
af den unge morsingbo
AF DAVID HØJMARK
dh@mf.dk

DM på kortbane begyndte så vellykket, at
det næsten gav medalje for Katrine Bukh
Villesen.
Det 14-årige svømmetalent, der stiller op
for Thisted Svømmeklub, var i vandet for
at svømme 800 meter
fri. Og det gjorde hun
godt med en tid på
9:14:45 - en forbedring
af hendes personlige
rekord med tre sekunder.
Det rakte til en flot
fjerdeplads for den nybagte juniorsvømmer,
der kun manglede fem
sekunder for at svømme en bronzemedalje
hjem.

Katrine Bukh Villesen var også med på
holdet i 4x100 meter
fri, og sammen med
Smilla Lyhne, Louise
Sørensen og Anne Sofie Sølvkjær blev det til
en tid på 4:09:35 - tre
sekunder
hurtigere
end den, pigerne tidligere har præsteret.
I det hele taget var
førstedagen ved DM i
Bellahøj god Thisted
Svømmeklub. Klubbens svømmere havde
ti starter, og der blev
sat otte personlige rekorder og hentet gode
placeringer til flere af
svømmerne.
- Så stort et antal personlige rekorder kan
kun være godkendt,
lyder det fra Bjarne
Kragh, cheftræner i
Thisted Svømmeklub.
DM på kortbane fortsætter frem til søndag.

God halvleg af VIF-piger gav
sikker sejr i Haverslev
U18-pigerne løftede
spillet i anden halvleg
AF DAVID HØJMARK
dh@mf.dk

Håndbold - SHK/
Haverslev - VIF
15-28 (10-14)

VIF hentede sæsonens
sjette sejr af lige så
mange mulige, da
U18-pigerne i går besøgte SHK/Haverslev.
Trods en halvskidt
første halvleg, der udover udmærket forsvar
bød på mange brændte chancer, var VIF foran med fire ved pausen. Og herefter blev
tingene sat på plads.
- Det var okay i første halvleg, men ikke
vanvittigt godt. I anden halvleg stod vi en
god forsvarskamp. Det
gav masser af kontrachancer, og dem fik vi
gjort noget ved, siger
Francesco Castaldo,

træner for VIF-holdet.
- Anden halvleg lignede noget af det, vi
gerne vil spille. Det var
med godt forsvarspil
og noget fart, tilføjer
han.
Med sejren fortsatte
VIF kursen mod 1. division. Holdet mangler fire kampen inden
afgørelsen midt i december, og den næste
på hjemmebane mod
Skive fH bør på papiret
også give to point.
- Men vi havde unødvendige
problemer
med dem på udebane,
og det skal vi ikke have
igen, siger Francesco
Castaldo.

Mors-Thy hev sejren i hus efter et dramatisk og tæt opgør
I fredags kunne Róbert Aron Hostert fejre Jesper Meinby og hans afgørende scoring til allersidst mod Ribe-Esbjerg. I går var det så islændingen
selv, der sikrede to point. Med sit mål på frikast efter tid blev han matchvinder for Mors-Thy og satte gange i endnu en omgang stor jubel efter en
dårligt spillet kamp. Arkivfoto: Bo Lehm

Mors-Thy Håndbold fik begge
point med hjem fra en svær tur
til Odder, hvor islandske Róbert
Aron Hostert blev den store
helt med mål direkte på frikast
i sidste sekund
AF ANN FØLBÆK
af@mf.dk

Jan Paulsens tropper var ramt af
mange udvisninger og ditto
brændte chancer.
Alligevel var smilene bredest hos
morsingboerne efter to gange 30
minutter, selvom det stod lige på
måltavlen, da uret nåede 60 minutter.
Opgøret i Spektrum Odder skulle dog først have sin sidste afslutning inden endeligt slutfløjt, hvor
Róbert Aron Hostert tog det stående skud fra tremeterstregen.
På forunderlig vis fik han den
fedtede harpiksbold både forbi
hjemmeholdets mur og velspillende Odder-målvogter Morten
Dueholm til slutresultatet 24-23 til
Mors Thy over Odder Håndbold.
Første halvleg var en tæt en af
slagsen, hvor ingen af holdene
rigtigt kunne få hul på angrebsbylden.
Mest velspillende var dog MorsThy, der kunne have været foran
med et par mål, hvis ikke de lokale
helte i hvidt havde misset en solid
håndfuld frie chancer.
Odders helt store profil i denne
sæson har været Kristian Klitgaard,
der er næstmest scorende i hele
Boxer Herreligaen. Den store venstrefløj startede også kampen med
at brage hjemmeholdet i front,
men så fik Dane Sijan lukket helt af
for målfarlige Klitgaard, der skulle
bruge otte forsøg på sine tre yderligere scoringer inden pausen.

le gange lidt over. Men sådan
er det, og sådan skal det være.
Det er udmærket at holde dem
på 23 mål, selvom vi havde
mange minutter i undertal,
siger Jan Paulsen, der dog ikke
var lige så positivt stemt over
holdets angrebsspil.
- Det har været et problem
i hele sæsonen at få styr på
angrebet, og i dag brænder vi
mange chancer og er ved at
smide det hele, da vi fører med
tre og de så udligner. Vi er heldige, at vi vinder den her og vi
er meget glade for de to point,
siger træneren.
Med sejren rykker Mors-Thy
Håndbold op på en niendeplads i tabellen, og selvom der
ikke er langt til ligaens hellige
haller i form af slutspilspladserne, kigger Mors-Thy træneren ikke opad i tabellen.
- Vores angrebsspil er ikke
godt nok til slutspil, som det er
lige nu. Det er jeg skuffet over,
siger Jan Paulsen.

Generelt holdt Dane Sijan et højt
niveau kampen igennem, og han
havde som vanligt læst godt på lektien hjemmefra.
- Det er nødvendigt at Dane
(Sijan, red.) står godt, hvis vi skal
have point i sådan nogle kampe,
sagde Jan Paulsen efter opgøret i
Odder Spektrum.
Den rutinerede serbiske målvog-

ter diskede op med den ene vigtige
redning efter den anden, mens forsvaret stod solidt og fik delt nogle
øretæver ud.
En del af øretæverne faldt i unåde hos kampens dommerpar, der
delte hele seks udvisninger ud
til Mors-Thy, mens hjemmeholdet Odder kun røg en enkelt tur i
skammekrogen.

Tre af Mors-Thys udvisninger
gik til forsvarskæmpen Asbjørn Madsen, der måtte tilbringe kampens sidste kvarter
på tilskuerpladserne med et
rødt kort.
- Vi fik nogle udvisninger i
dag og fik tacklet igennem.
Men sådan er det, og vi tager
dem uden brok. Selvom jeg lø-

ber rundt med to udvisninger
i forvejen, så ændrer jeg ikke
mit spil, og det koster, sagde
den bomstærke Mors-streg.
Asbjørn Madsen bliver bakket op af Jan Paulsen, der ikke
ser noget problem i de mange udvisninger til Mors-Thy
drengene.
- Vi spiller til grænsen og nog-

hele sæsonen, at vi har haft
chancerne, men ikke udnyttet
dem, siger Asbjørn Madsen.
Hvad er så værst: Ikke at
have chancerne eller at have
chancerne og brænde dem?
- Lige nu er det bare skidt,
at vi ikke putter dem i kassen.
Det må aldrig blive så tæt, som
det gør i dag. I dag er vi gode
i undertal, men jeg håber godt
nok ikke, at vi skal spille 10 minutter i undertal næste gang,
siger Asbjørn Madsen.

Og selvom Asbjørn Madsen
til kampens optakt sagde, at
holdet havde forsøgt at finde lige netop det angrebsspil,
der ville virke mod et hold
som Odder, så skal posen nok
rystes endnu engang, inden
holdet i næste kamp også skal
spille mod Odder Håndbold denne gang i Jyske Bank Mors
Arena.

Hvad der er godt nok til et slutspil er den kæmpe opbakning,
som Mors-Thy møder både på
hjemme - og udebane.
Onsdag aften var det svært
at se, at morsingboerne var
på udebane i Odder, hvor Bette Balkan med knap 50 mand
var troppet op for at støtte de
lokale helte. Noget, der også

blev bemærket på banen af
Asbjørn Madsen.
- Det er fantastisk, at de tager
den tur og støtter os uanset
hvor ringe, vi spiller. Hvor end
vi spiller, så er vi jo på hjemmebane, når de er med, siger
Mors-stregen, der lavede tre
mål i sejren over Odder.
Næste opgave for Paulsens
tropper bliver et gensyn med
oprykkerne fra Odder Håndbold, der besøger Jyske Bank
Mors Arena lørdag d. 29. november.
- Vi skal hjem og kigge videoer og tage ved lære af i dag. Vi
skal klart blive bedre til næste
gang, siger Jan Paulsen.

Mål: Jesper Meinby 7 (1), Tobias
Ellebæk 5, Asbjørn Madsen 3,
Gudmundur Olafsson 2, Henrik
Tilsted 2, Jac Karlsson 2, Christoffer Cichosz 1, Rasmus Søby 1,
Robert Hostert 1. Udvisninger:
Odder 1, MTH 5. Tilskuere: 682.

Stillinger undervejs: 3-3, 6-8, 9-9,
12-12 (pause), 15-15, 16-19, 20-22,
23-24 (slut).

Asbjørn Madsen: Det må aldrig blive så tæt

Selvom Mors-Thy på papiret let
burde hive en sejr hjem over
Odder Håndbold, holdt det alligevel hårdt under gårsdagens
opgør
AF ANN FØLBÆK

Mål: Maja Hensberg
6, Mette Dalgaard 6,
Alberte Søndergaard
6, Kirsten Overgaard 3,
Kathrine Østergaard 3,
Signe Drejer 2, Marie
Thesbjerg 1, Rikke
Larsen 1.

dh@mf.dk

af@mf.dk

Mors-Thy Håndbolds sejr på 24-23
på udebane mod Odder Håndbold
blev i høj grad hevet hjem af et velspillende forsvar ledt an af Asbjørn
Madsen.
Dommerne tildelte den velspillende streg hele tre udvisninger, og
Asbjørn Madsen måtte derfor til-

bringe kampens sidste kvarter på
tilskuerpladserne med et rødt kort.
- I følge statistikkerne vil man måske mene, at jeg er en hård hund.
Det synes jeg nu ikke, jeg synes, jeg
er en sød fyr, sagde Asbjørn Madsen efter kampen og henviste til,
at han lige nu ligger som suveræn
etter på oversigten over flest udvisninger i denne sæson.
13 udvisninger i 13 kampe, og
sidste år endte stregspilleren som
den femte mest noterede spiller.
- I dag er det ikke de største udvisninger, jeg får. På hjemmebane
var jeg nok ikke røget ud på en del
af dem, men det gør jeg så her, siger Asbjørn Madsen.
Du sagde i optakten til kampen,

at I skulle spille ydmygt og have
fokus på arbejde og simpelt angrebsspil: Hvordan lykkes det for
jer?
- Vi er langt hen ad vejen ydmyge.
Vi kommer ikke med det flotte og
forkromede angrebsspil, vi holder
os til det, vi er gode til. Vi spiller
simpelt, dækker hårdt op og trækker en del udvisninger uden brok.
Der er ingen attitude af, at vi er
bedre end dem.
- Men vi er ved at tabe på vores
afslutninger i dag. Vi er foran med
tre og har tre chancer for at lukke
kampen og føre med både fire og
fem, og der slår vi ikke til. Det er
selvfølgelig ikke godt nok, og det
har desværre været lidt et tema

Mors-Thy har stadig en opgave
i at få styr på offensiven, der
heller ikke denne gang var imponerende.

Asbjørn Madsen fik fik sit andet røde kort i sæsonen. Arkivfoto: Bo Lehm

Håndbold - U16 Drenge 1. div:
Skive fH - HF Mors 27-34 (10-19)

HF Mors fik gang i scoringerne, da U16-drengene i aftes
mødte Skive fH på Salling
Ungdomsskole.
Kampen blev afgjort allerede i første halvleg, da HF
Mors fulgte op på en lige start
med et vellykket 6:0-forsvar.
Det satte gang i kontraspillet, og angrebet havde også
tempo, så i højt spillehumør
rykkede HF Mors til en pauseføring på ni.
I modsætning til den omvendte kamp hold morsingboerne sammen på spillet i
anden halvleg, og sejren kom
derfor på intet tidspunkt i fare.
- Målet med kampen var, at
vi skulle spille med koncentration og kynisme gennem
hele kampen, og dette formåede vi - på nær de sidste fem
minutter, hvor Skive kom til
alt for åbne afslutninger på
simple åbninger, lyder det fra
træner Martin Holmgaard,
som alligevel roser sit hold
for en fantastisk kamp.
- Vi spiller noget af det bedste kollektive spil siden vores
første kamp ude mod Ikast.
Specielt vores stregspil har
udviklet sig på det seneste, og
vores stregspillere Frederik
Rettig og Bjarke Balsby kunne notere sig for tre mål hver,
siger HF Mors-træneren, der
også roser Andreas AllingDam, Kasper Lindgren og ikke mindst Frederik Tilsted for
en stor kamp.
Til gengæld langer han ud
efter dommerne.
- Der var mere spænding
om antallet af udvisninger
end om resultatet af kampen.
De to fingre sad meget løse
hos de to, der tydeligt ikke
magtede deres opgave, siger
Martin Holmgaard, som vurderer, at fire-fem af sit holds
syv udvisninger var for reglementerede tacklinger.
- Jeg er helt med på, at spillerne skal beskytte hinanden
og lære korrekt forsvarsteknik, men på det bedste U16niveau må der tillades et vist
fysisk niveau, så drengene
bliver klar til både U18- og
seniorspillet, siger han.
Mål: Frederik Tilsted 7, Andreas
Alling-Dam 6, Kasper Lindgren
6, Frederik Rettig 3, Tobias Balsby-Pedersen 3, Mark Petersen 3,
Jeppe Skadhauge 2, Magnus Bro
2, Kasper Markussen 1, Oliver
Alsøer 1.
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