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n Guddi ikke i kamp.
Mors-Thys Gudmundur
Olafsson kæmper for
tiden for sin chance i den
islandske landsholdstrup, som i går fortsatte
forberedelserne til VM i
Qatar med en landskamp
i Reykjavik mod Tyskland.
Desværre fik Olafsson
ikke spilletid i går, da
han sammen med Aron
Palmarsson og Tandri
Konrádsson fik lov til at
se kampen fra tilskuerpladserne. Der er dog en
ny chance allerede i aften,
når Island og Tyskland
står over for hinanden
igen. Kampen i går endte
med tysk sejr på 30-25. En
af Gudmundur Olafssons
konkurrenter på højre fløj,
Arnór Gunnarsson, fik ikke
scoret.
n Nye HF Mors-drenge
U16-drengene fra HF Mors
ser styrkede ud til resten
af forårets kampe. Ligaoprykkerne har fra og med
næste kamp en lidt større
trup, da holdet har fået
tilgang af bornholmeren
Mads Kornelius Dam, der
er skiftet fra Viborg HK,
og af Jeppe Østergaard fra
Skive fH.
n Stats på Mors-Thy.
Håndboldentusiasten
Steffen Bro haft gang
i overvejelserne om
Mors-Thy og slutspillet.
Med et excel-regneark
som hjælp har han taget
temperaturen på de 14
ligaholds præstationer i
både forsvar og angreb.
Det placerer Mors-Thy
som ligaens kun 12.-bedste angrebshold, men
samtidig det femtebedste
forsvarshold. Derefter har
han holdt holdets data
op imod de tilsvarende
data for modstanderne
i resten af grundspillet.
Med en formodning om,
at der skal otte-ti point
mere på kontoen for at nå
slutspillet, lyder det fra
Steffen Bro:
- Skal man vurdere ud fra
MTH’s evner til at score
mål, ser det sort ud over
for de resterende hold - så
bliver det kun til fire-seks
point. Derimod ser det
noget bedre ud, hvis man
skal vurdere ud fra forsvaret - så kan det måske
blive til mindst otte-ti
point. Samlet vurderet
skal MTH-angrebet blive
meget bedre til at score,
og samtidig skal forsvaret
holde niveau - så er en
slutspilsplads bestemt en
mulighed.

