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Det bliver en hård kamp for os. Nord»
»
sjælland er et hold med masser af kvalitet,
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Ny målmand for Mors-Thys ligareserver
MORS/THY: Der var en ny mand i buret for Mors-Thy 2, da 2. divisionsholdet i lørdags
tog imod Ikast Håndbold. Toke Hedevang, som selv har henvendt sig til klubben i håb
om at få chancen, fik efter få træningssessioner spilletid imod det svage udehold og
fik med redninger på flere 100 procentschancer leveret et godt førsteindtryk. 
-dh

og deres resultater er ingen tilfældighed.
JAN PAULSEN, træner for Mors-Thy Håndbold

Telefon 9670 1137 E-mail sport@mf.dk
Adresse Elsøvej 105, 7900 Nykøbing M
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Paulsen: - Det var en vildt vigtig sejr
LETTET: Jan Paulsen hæfter sig ved, at sejren over Skive fH gav solid luft til ligaens direkte nedrykningsplads
Af Lars Bang Bertelsen
og Ole Iversen (foto)
lbb@mf.dk

SKIVE: - Det var en vildt vigtig

sejr. Vi har nu slået et komfortabelt hul til Skive, som
de får svært ved at indhente.
Cheftræner Jan Paulsen
hæfter sig først og fremmest
ved, at Mors-Thy Håndbold
med fredagens sejr i Skive
slog et hul på otte point ned
til de pointløse lokalrivaler
på ligaens enlige direkte
nedrykningsplads.
- Ligaen har jo været ret
vild ind til videre med en
række overraskende resultater. Jeg ved godt, at nogen
mener, at det skyldes, at niveauet er faldet. Det kan også godt være, at de forventede tophold er dalet lidt i niveau, men det viser også, at
der er en række hold, som
har hævet deres niveau. Det
er stadig utroligt tæt, men
jeg forventer da, at der kommer lidt mere spredning hen
ad vejen. Vi gik ind til kampen i Skive med seks point,
og i vores position kan vi kun
se nedad i tabellen. Det var
vigtigt, at vi fik slået hul til
Skive, og vi øgede afstanden
til Ribe, siger Jan Paulsen.
Supervigtig kamp
Med de to point kan han
konstatere, at Mors-Thy holder sig til i kampen om en af
de sidste pladser i slutspillet.
- Vi ser nu fortsat først og
fremmest nedad. Men man
skal jo aldrig sige aldrig, og
vi hænger da på, siger cheftræneren, der var godt tilfreds med sit holds præstation i fredagens lokalopgør.
- Det var solidt. Skive kom
med alt, hvad de kunne. Det

Frank Gisselbæk gjorde igen en stor forskel for U18-drengene i HF Mors.

HF Mors tog point fra
danmarksmestrene
Christoffer Cichosz leverede en stor indsats i den fighterfyldte håndboldkamp.

Mors-Thy og Jan Paulsen kan pege på sejren i Skive og glæde sig over, at der nu er meget stor afstand til sidstepladsen.
kan man også se ved, at deres to langtidsskadede spillere (de tidligere landsholdsspillere Mads Øris Nielsen og Andreas Toudahl,
red.) pludselig var med. Skive gik ud for at kyse os. Især
gik de fysisk hårdt til Tobias
Ellebæk og Jonas Porup.

Men vi modstod det pres.
Det var en supervigtig kamp
for begge hold. Jeg sagde det
ikke til spillerne inden, men
det var en kamp, hvor processer intet betød. Det eneste det gjaldt om, var at få de
to point, siger Jan Paulsen,
der mest har panderynker

på en enkelt men meget afgørende position.
- Det var anden kamp i
træk, at vi kun havde to redninger i første halvleg. Nikolaj Pedersen spillede sig op i
anden halvleg, men vi skal
have flere redninger, siger
cheftræneren.

I kampen mod Skive benyttede han ikke Marcus
Mørk, der fortsat er på skånekost med sin skulder. Heller ikke Gudmundur Olafsson, der døjer med en skadet
læg, kom på banen. I hans
sted delte Lasse Pedersen og
Rasmus Søby spilletiden på

højre fløj og bidrog begge
med to scoringer på to forsøg.
Atypisk pointfordeling
På fredag kan Mors-Thy tage
endnu et stort skridt væk fra
bundregionen og op i kampen om slutspilspladserne,

når Nordsjælland gæster
Thy Hallen. Oprykkerne har
seks point og har blandt andet vundet klart i Ribe og
overraskende slået BSV på
hjemmebane.
- Det bliver en hård kamp
for os. Nordsjælland er et
hold med masser af kvalitet,
og deres resultater er ingen
tilfældighed, siger Jan Paulsen, der efter ni runder noterer sig, at fordelingen af
Mors-Thys otte point er atypisk for det lokale ligahold.
- Hidtil har vi hentet halvdelen af vores point på udebane. Det er vi ikke forvænt
med, men det er da en positiv udvikling, at vi kan hente
point andre steder end
hjemme i de trygge rammer.
Det handler om, at spillerne
får mere og mere modenhed
og disciplin, siger Jan Paulsen.

SKIVE FH
MORS-THY
HÅNDBOLD, BOXER HERRELIGAEN

23-26

Af Lars Bang Bertelsen
lbb@mf.dk

SKIVE: De dominerede spillet

på banen, og de dominerede
lydkulissen på lægterne,
hvor de medrejsende tilhængere i kampens sidste to mi-

nutter med stående applaus
kunne hylde deres helte.
Der stod Mors-Thy Håndbold på det meste, og gæsterne vandt da også en fortjent sejr på 26-23 i fredagens lokalslag mod Skive i
Freja Arena.
Ligaens pointløse bundprop havde ikke for alvor
midlerne til at true MorsThy på en aften, hvor skytten
Michael Pedersen var ene

om for alvor at være farlig
for Skive.
Andreas Toudahl debuterede hos Skive i første halvleg, men sluttede kampen
som sæsonen har formet sig
hidtil for den tidligere landsholdsspiller - på Skives bænk
med en skade.
I førerposition
Gæsternes indsats var dog ikke pletfri. I en del momenter

savnede man skarphed i tanke
og handling. Flere gange forsømte udeholdet at låse døren
og smide nøglerne væk. Det
bevirkede, at Skive igen og
igen kom tilbage i kampen,
men Mors-Thys kvaliteter var
trods alt rigeligt til at sikre sig
sejren efter en kamp, hvor
Mors-Thy var i førerposition
det meste af vejen.
Efter 13-13 ved pausen var
det dog lige 20-20 12 minut-

ter før tid. Men i den afgørende fase fandt Nikolaj Pedersen nogle gode redninger
frem i udeholdets mål, mens
Robert Aron Hostert scorede
tre gange i den anden ende.
Men ellers var det ikke
mindst stregspilleren Christoffer Cichosz med en fortid i netop Skive, der sprang i
øjnene hos Mors-Thy. På sin
gamle hjemmebane scorede
han seks gange og tilkæmpe-

ÅRHUS
HF MORS
HÅNDBOLD - U18 DR 1. DIV

30-30

Af David Højmark
dh@mf.dk

AARHUS: Er der nogen, der

Nikolaj Pedersen spillede sig op i anden halvleg, men Jan Paulsen
savner flere redninger fra keeperne.

Mors-Thy var bedst i lokalopgør
DERBY: Mors-Thy
dominerede indædt lokalfight i
Skive. Sejren var
sikker, selv om
Skive hang på til
20-20

Arkivfoto: Bo Lehm

kan drille Danmarks bedste
U18-hold, må det være HF
Mors.
I foråret var de lokale
drenge de eneste, der slog de
senere danmarksmestre, og
fredag aften var de tæt på at
gentage triumfen, da det
blev til uafgjort på udebane
- endda uden karantæneramte Lasse Højriis i målet
og skadede Andreas AllingDam.
- Den havde jeg ikke lige
set komme. Men hatten af
for vores fight og gode moral, lyder det fra træner Lars
Krarup oven på det overraskende point.
Det kom i stand i en kamp,
der som udgangspunkt havde HF Mors-fokus på forsvarsspillet.
- Vi tog til Aarhus med det

formål at fortsætte øvelsen i
at dække 3:2:1. Det var vores primære mål at få det
øvet mod nogle gode spillere, siger Lars Krarup, der så
sit hold komme godt fra land
og siden holde stand, selv
om værterne overtog de små
føringer.
Det skete også i anden
halvleg, da HF Mors nåede
tilbage efter at have været
bagud med tre-fire mål.
- Så gik der lidt panik i Århus, da de ikke kunne slå et
hul, siger Lars Krarup og beretter om en knivskarp afslutning.
Dramatisk afgørelse
To minutter før tid fik Kristoffer Kristensen en udvisning. Den udnyttede Århus
til at bringe sig foran med
30-29, men HF Mors udlignede i undertal på en scoring af storspillende Frank
Gisselbæk - og et aggressivt
forsvar fik derefter forhindret ny Århus-føring.
HF Mors sluttede derfor på
bolden, og et sekund før tid

scorede Jesper Jensen også men til stor skuffelse for HF
Mors-spillerne havde dommerne forinden fløjtet for en
forseelse mod ham og vurderet, at han var i feltet ved
afslutningen.
- Men det var ikke noget, vi
brugte tid på at brokke os
over. Vi var bare glade for
det ene point, siger Lars Krarup, der ikke kunne se, om
kendelsen var forkert.
Han roser i stedet sit hold
for at være ubesejret efter tre
kampe og være lunt placeret
i kampen om forårets ligapladser.
På torsdag tager HF Mors
imod bundholdet SilkeborgVoel i Nykøbing.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 15-14
{{Mål: Frank Gisselbæk 7, Jesper
Jensen 6, Martin Frandsen 4, Kristoffer Kristensen 3, Tobias Layland 3, Jakob Poulsen 2, Kaare
Ravn Larsen 2, Joachim Østergaard 2, Casper Fabricius 1

Sejr over svagt bundhold
de sig samtidig fem straffekast. Tilmed leverede han en
jætteindsats i forsvaret, hvor
han også fik raget to af MorsThys fire udvisninger til sig.
Værterne fik i alt seks perioder i straffeboksen, og et
samlet antal udvisninger på
10 var faktisk meget i en
hård, men fair spillet lokalfight.

KAMPFAKTA:
{{Stillinger undervejs: 1-2, 4-6,
9-11, 12-11, 13-13 (pause), 16-18,
20-20, 20-24.
{{Mål for Skive: Michael Pedersen 10, Dennis Albæk 3, Mads
Øris Nielsen 2, Patrick Sanggaard
2, Andreas Toudahl 2, Nickolei
Jensen 2, Per Ryberg 1 og Søren
Henneberg 1.
{{Mål for Mors-Thy: Christoffer
Cichosz 6, Henrik Tilsted 5, Tobias
Ellebæk 4, Stefan Nielsen 3, Robert Aron Hostert 3, Rasmus Sø-

by 2, Lasse Pedersen 2 og Jonas
Porup 1.
{{Udvisninger: Skive 6x2 minutter, Mors-Thy 4x2 minutter.
{{Dommere: Anders K. Birch og
Dennis Engkebølle Stenrand.
{{Tilskuere: 1124 i Freja Arena.

MORS-THY 2
IKAST HÅNDBOLD
HÅNDBOLD - 2. DIVISION

32-23

Af David Højmark
dh@mf.dk

NYKØBING: Mors-Thys ligare-

server havde ikke de fjerneste problemer med at slå et
meget dårligt Ikast-hold i 2.
divisionskampen lørdag.
Uden at spille sig ud tog

hjemmeholdet teten mod et
hold, der både fysisk og teknisk var Mors-Thy underlegent, og selv om det kneb
med koncentrationen blev
det til en pligtsejr på ni mål.
- Da vi rundede 11 måls
forspring, var det svært at
hold maskinen kørende,
sagde træner Lars Krarup efter den ensidige affære.
Stærkest i billedet stod nok
engang Peter Overgaard.

Denne gang var det dog på
en billig baggrund, at han
nåede 12 mål på 15 afslutninger.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 16-10
{{Mål: Peter Overgaard 12 (4),
Lasse Pedersen 4, Nikolaj Spanggaard 4, Nicolai Sommer 3, Glen
Bjerregaard 3, Mathias Stisen 3,
Tobias Primdahl 2, Marcus Christensen 1
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