Venlig
velkomst

Disse seks spillere forlader
Mors-Thy. Nogle erstatninger
er hentet ind, men klubben
er ikke færdig med at hente
forstærkninger.
Arkivfoto: Bo Lehm

PÅSKESTÆVNE: Initiativet med at
bruge egne dommere kan blive
gentaget næste år
Af David Højmark
dh@mf.dk

MORS: De er som regel blandt

sportens mest udskældte
deltagere, men nu har en
god portion nye håndbolddommere fået en venlig velkomst til spillet af deltagerne i Morsø Påskestævne.
Det meddeler Allan Nørhave fra påskestævnets styregruppe. Kort tid inden
stævnet var man i bekneb for
dommere, men løsningen
med at sende 22 spillere fra
VIF og HF Mors på et ekstraordinært lynkursus i at være
håndbolddommer, er blevet
positivt modtaget af klubberne udefra.
- Vi har fået mange positive tilbagemeldinger, og vores mange nye dommere er
blevet taget godt imod. Selvfølgelig har der været nogen,
der ikke syntes, at de var så
erfarne, men det bliver de jo
kun af at dømme, siger Allan
Nørhave, der vurdere, at en
tredjedel af kampene i
Morsø Påskestævne 2016
blev fløjtet af de nye, lokale
dommere.
Og de gjorde det så godt,
at en gentagelse af tiltaget
kan komme på tale til næste
år.
- Det kan godt ske. Vi skal
have et evalueringsmøde
engang i næste uge, og det er

FAKTA

i hvert fald en af tingene, vi
vil drøfte. Men vi håber også, at nogle af dommerne vil
begynde at dømme rigtige
kampe - hvis man kan sige
det sådan. For dommere er
jo noget af det, vi mangler,
siger Allan Nørhave.
Deler gerne titler
Morsø Påskestævne vil desuden overveje, om man til finaledagen næste år vil opgradere indsatsen på dommerområdet. I år var der to
dommere på alle finaler og
til A-slutspillet for U14-holdene.
- Vi skal have evalueret,
om vi skal skrue endnu mere
op, siger Allan Nørhave.
Han erklærer sig tilfreds
med den 34. udgave af
Morsø Påskestævne. Som
det er tilfældet med stævner
af den karakter, er arrangørerne tilfredse med egne
holds gode præstationer men ikke mindre tilfredse,
når hold udefra tager titler
med hjem. For et år siden var
der ikke en eneste lokal sejr i
påskestævnet - i år tog HF
Mors og HF Mors/Nordmors
sig af fire ud af seks mulige
finalesejre.
- Det går lidt op og ned - og
det er godt, at man som
medarrangerende klub ikke
løber med det hele. Det er ikke det, der er meningen med

TRUPSTATUS MTH
{{Mors-Thy Håndbold er
langt med at få næste sæsons ligatrup på plads. Sådan er status lige nu:
{{De smutter:
Søren Haagen, Marcus Mørk,
Jonas Porup, Tobias Ellebæk,
Guddi Olafsson og Robert
Hostert.
{{De kommer ind:
Kasper Larsen, Nickolei Jensen, János Stranigg og Lasse
Justesen.
{{De fortsætter:
Nikolaj Pedersen, Mads
Primdahl, Henrik Tilsted, Nicolai Sommer, Stefan Nielsen, Peter Overgaard, Rasmus Søby, Lasse Pedersen,
Christoffer Cichosz, Allan Toft
Hansen, Kim Worsøe og Marcus Christensen.
{{De gik også:
I løbet af sæsonen har MorsThy desuden sagt farvel til
Dane Sijan (blev langtidsskadet og blev erstattet med Søren Haagen) og Agnar Jonsson (kontrakten ophævet).

Hedegaard: Vi er ikke i panik
HÅNDBOLD: Mors-Thy Håndbold
leder efter forstærkninger til
bagkæden
Af Lars Bang Bertelsen
lbb@mf.dk

MORS/THY: Mors-Thy Hånd-

Dommerne, som her i U14-drengefinalen, kom som så ofte før i fokus under Morsø Påskestævne. De nye, lokale dommere, fik en positiv modtagelse. Foto: Diana Holm.

bold er ikke færdige med at
agere på spillermarkedet
frem mod klubbens jubilæumssæson nummer 10 i
træk i herrernes liga.
Det fastslår bestyrelsesmedlem med ansvar for den
sportslige del, Henrik Hedegaard, overfor Morsø Folkeblad. Hedegaard mener, at
truppen er på plads på både
målmandsposten, streg-positionen og på begge fløje.
Til gengæld er det rimeligt
åbenlyst, at Mors-Thy skal
tilføre kræfter til bagkæden.
I løbet af denne sæson sagde Mors-Thy Håndbold farvel til den islandske højre

back Agnar Jonsson. Dertil
kommer at både Tobias Ellebæk, Marcus Mørk, Jonas
Porup og Robert Hostert forlader klubben.
Det er en nettoafgang på
fem bagspillere. Den anden
vej er hidtil kommet to
bagspillere, nemlig ungarske János Stranigg og Nickolei Jensen, der kommer til
fra Skive.
- I forvejen har vi så også
Rasmus Søby, Peter Overgaard og Nicolai Sommer til
pladserne i bagkæden. Og så
har vi en alsidig type som
Stefan Nielsen, der stort set
kan bruges på alle pladser.
Men vi leder da efter bagspillere. Primært leder vi efter
en højre back, men det kan
også godt være, at vi skal ha-

ve en højrehåndet bagspiller
mere. Så jo, vi skal ud og
hente noget mere, men man
skal også huske, at når man
siger farvel til nogle profiler,
så er der også ofte nogle andre, som træder et skridt
frem og griber chancen, siger Henrik Hedegaard, der
understreger, at Mors-Thy
har god tid.
Penge tilbage
- Vi er ikke i panik. Der er
nogle penge tilbage i budgettet, men vi kaster ikke
penge efter, hvad som helst.
Vi må være realistiske. Vi
skal kigge på de hylder, som
vores økonomi rækker til. Vi
har en klar politik om, at vi
ikke bruger flere penge, end
vi har. Så vi kommer ikke til
at kaste os ud i en vild investering for så at håbe, at vi
bagefter kan finde en stor
pose penge. Men når vi henter en spiller, så er det selvfølgelig fordi vi tror på, at
den pågældende kan bidra-

ge. Vi kan godt se, at der sker
en oprustning hos en del af
de klubber, som vi normalt
har sammenlignet os med.
Det betyder selvfølgelig, at
det bliver sværere for os at
skrabe et konkurrencedygtigt hold sammen. Men det
er selvfølgelig opgaven indenfor den økonomi, som vi
har til rådighed, siger Henrik Hedegaard, der ikke kan
sætte tid på, hvornår den nye
trup er helt på plads.
- Vi kigger os godt for på
markedet, men her og nu
har vi ikke noget konkret på
tapetet, siger bestyrelsesmedlemmet.
Han erklærer sig fuldkommen enig i den analyse, som
Morsø Folkeblad bragte i påsken, hvor avisen kaldte det
noget af et Sisyfos-arbejde at
være træner i en klub, hvor
holdet gang på gang skal
bygges op fra bunden i hver
sæson.
- Billedet med stenen, der
skal skubbes op til toppen af

bjerget hver sæson, er meget
rammende. Vi forsøger selvfølgelig at lave aftaler med
spillerne i flere sæsoner i
træk, så vi kan sikre kontinuitet. Det betyder også, at vi
forsøger at undgå de meget

omtalte klausuler. Men det
er altså ikke altid, at det kan
lykkes. Hvis vi vil have en bestemt spiller, så er der situationer, hvor vi er nødt til at
acceptere en klausul, hvis vi
vil have aftalen i hus. Det

handler også om økonomi.
Så jeg kan bare sige, at vi forsøger at undgå klausuler,
når vi kan. Det eneste, der er
helt sikkert, er dog, at skal
der være en klausul, så skal
den gå begge veje, så vi også
som klub kan komme ud af
en aftale, siger Henrik Hedegaard.
Målmandstrio på plads
På målmandsposten siger
Mors-Thy farvel til Søren
Haagen. Ind kommer til gengæld Kasper Larsen fra BSV,
der indgår i en målmandstrio med Nikolaj Pedersen
og det unge talent Mads
Primdahl.

Henrik Tilsted er blandt
de spillere, der fortsætter
i Mors-Thy.
Arkivfoto

På venstre fløj har MorsThy kontrakt med Henrik
Tilsted. Han suppleres af
Stefan Nielsen og alternativt
Nicolai Sommer, der dog
mere og mere ligner en
bagspiller. I den anden side
forlader Guddi Olafsson
klubben. Tilbage er Lasse
Pedersen, der kommer til at
dække pladsen som højre
fløj sammen med Lasse Justesen, der kommer til MorsThy fra HC Midtjylland.
På
stregspilspositionen
har Mors-Thy i næste sæson
de samme fire spillere til rådighed som i den netop afsluttede ligasæson. Det er
Christoffer Cichosz og Allan
Toft Hansen, der er løbet
med mest spilletid. De suppleres af rutine i form af assistenttræner Kim Worsøe og
ungdom i skikkelse af Marcus Christensen.

