MTH henter profil i Skive
NABO-HUGST: Mors-Thy Håndbold
har skrevet en to-årig kontrakt med
den målfarlige bagspiller Nickolei
Jensen fra Skive fH
Af Lars Bang Bertelsen
lbb@mf.dk

NYKØBING: Fra næste sæson

skifter 24-årige Nickolei
Jensen den ene blå trøje ud

med den anden, når han tiltræder på en to-årig kontrakt i Mors-Thy Håndbold.
Nickolei Jensen er i gang
med sin femte sæson i Skive
fH, hvor han er en af profi-

Nickolei Jensen i den blå trøje, som han kan iklæde sig i
næste sæson.

lerne, og han ligger lige nu
nummer 15 på topscorerlisten i Boxerligaen med 77
scoringer i 18 kampe. Han er
desuden nummer 17 på
MEP-listen (Most Effective
Player).
Har spillet for HF Mors
Nickolei Jensen har fået sin
håndboldopvækst i blandt
andet HF Mors og Aalborg
Håndbold. Som seniorspiller har han foruden Skive repræsenteret Stoholm IF.
- Med afgangen af Tobias

Ellebæk og Jonas Porup har
Nickolei stået højt på vores
ønskeliste, og som statistikkerne viser, så er det en målfarlig herre, vi får til MorsThy Håndbold. Derudover
er Nickolei to-vejs-spiller,
hvilket også har været vigtigt for os, og han kan spille
alle tre bagspilspladser. Vi
glæder os til at byde Nickolei
velkommen i Mors-Thy
Håndbold, siger Henrik Hedegaard fra Mors-Thy Håndbold.
Nickolei Jensen bor i Skive

sammen med kæresten Rikke. Samen har parret sønnen
Lukas. Den 190 centimer høje og 98 kilo tunge bagspiller
glæder sig til at tage fat i
Mors-Thy Håndbold.
Et skridt opad
- Jeg er rigtig glad for, at min
aftale med Mors-Thy Håndbold nu er på plads, og jeg
glæder mig til de to kommende sæsoner. Jeg ser
Mors-Thy Håndbold som en
professionel og etableret
klub i Boxerligaen og for mig

er skiftet et skridt opad og et
godt match til mine ambitioner. Jeg forventer at færdiggøre min læreruddannelse
til sommer, og så skal håndbolden have fuld fokus i de
kommende år. Det glæder
jeg mig til. Og ser jeg frem til
spille på hjemmebane i Thy
og på Mors, som er kendt for
de mange entusiastiske tilskuere, siger Nickolei Jensen.

Store William Rettig blev helten for HF Mors i U14-drengenes finale, hvor han efter
tid på et direkte frikast sikrede morsingboerne sejren.

Der blev gået til stålet i U14.drengens finalekamp, der var fyldt med mere fight end flot spil.

Over broen
efter guld
SUCCES: HF Mors snuppede fire sejre,
en andenplads og titlen som mest
vindende klub ved Thy Cup
Af Lars Bang Bertelsen
og Peter Mørk (foto)
lbb@mf.dk

THISTED: Ungdomsspillerne
fra HF Mors har en vis lighed
med vikingerne, der i sin tid
drog over vandet og plyndrede.
I juledagene gjorde HF
Mors nemlig lidt det samme,
da klubben fra Nykøbing
blev den mest vindende klub
ved håndboldstævnet Thy

Cup, der blev spillet fra den
27. december med finaler i
går.
Fire førstepladser og en
andenplads blev det til for
HF Mors ved et stævne, hvor
de blå dominerede massivt
på drengesiden.
HF Mors stillede med i alt
11 hold ved stævnet i Thy, og
det er rekord. Rekord må det
også være, at finalen i U18
drenge-rækken stod mellem
HF Mors 1 og HF Mors 2. Det

blev lidt overraskende HF
Mors, der snuppede guldet
med en finalesejr på 14-13
efter en tæt dyst.
I U16-rækken var det også
nær blevet til en ren HF
Mors-finale. Men HF Mors 2
tabte sin semifinale til Hjallerup med et mål. HF Mors 1
hævnede det dog i finalen,
hvor Hjallerup hang på i første halvleg, men siden blev
sat godt og grundigt på
plads. HF Mors vandt kampen hele 20-7.
I U14-drengenes finale var
der til gengæld drama til det
sidste. Også her var HF Mors
oppe mod Hjallerup. Morsingboerne førte med tre

mål, men føringen blev sat
over styr, og Hjallerup fik
udlignet. William Rettig
blev dog matchvinder, da
han sikrede HF Mors sejren
med en scoring direkte på
frikast efter tid.

Rødt kort
Hos U12-drengene stod HF
Mors i finalen overfor Støvring. Tidligt i kampen fik
Støvrings bedste spiller et
rødt kort, og siden var der aldrig tvivl om, at guldet skulle med hjem til Mors.
Mens der altså var massiv
resultatmæssig succes hos
drengene, så havde pigerne
det lidt sværere. U12-pigerne var handicappet af, at de
var afsted uden målmand,
mens U14-pigerne, der for

HF Mors knuste Hjallerup i
finalen i U16-rækken.

nylig er rykket op i 1. division, måtte sande, at de var
med i stævnets nok stærkeste række.
- Men pigerne havde en socialt god tur, og det er vigtigt. Det var en god turnering for os, og den massive
succes på drengesiden vidner om det store arbejde, der
bliver lavet med ungdomshåndbolden, siger Lars
”Landmand” Nielsen, der er
træner for U14-drengene og
desuden er daglig leder på
Sportscollege Mors.
HF Mors’ Mads Svane Knudsen i et gennembrud i finalen
i U14-rækken.

