Bo Bech, her fra sin tid i Morsø HK, er tilbage i HF Mors og var
torsdag med til at slå sin tidligere klub. 
Foto: Bo Lehm
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ØSTER JØLBY: De gamle slog
de unge - endda ret så
overbevisende, da Morsø
HK og HF Mors mødtes
torsdag aften.
Serie 1-kampen i Midtmors Sport viste, at det rutinerede udehold, der
langt hen ad vejen har karakter af et hyggehold,
havde rigelig med kvalitet
til at dukke det unge hjemmehold.
- Vi mødte et bedre hold.
Vi var uden Lars Henrik
Therkildsen og Christian
Martinussen, så vi var lidt i
underskud med folk, der
kunne dække i midten, lyder det fra Morsø HK-træner Rasmus Christensen.
Han måtte i første halvleg se 37-årige Brian ”Bøf”
Nielsen dominere spillet. I
adstadigt tempo, ganske
vist, men stadig med så
stor kraft i skudarmen, at
han kunne levere halvdelen af gæsternes træffere i
første halvleg.
Efter pausen forsøgte
Morsø HK med en mandsopdækning af Brian ”Bøf”
Nielsen, men HF Mors, der
stillede op med andre rutinerede folk som Nils Pedersen, Morten Poulsen,
Klaus Christensen og den
tidligere Morsø HK-spiller
Bo Bech, kørte sejren nogenlunde sikkert hjem.
- Vi havde en periode på
10-15 minutter, hvor vi
spillede rigtig godt og var
mere med. Men så begyndte vi at brænde igen, siger

Rasmus Christensen, der
netop angiver manglende
skarphed som en del af årsagen til den store forskel.
- Og så røg alle riposter i
begge ender ud til dem.
Men de var bare bedre. De
har et godt hold, og vi er
stadig i en opbygningsfase,
der kommer til at tage lang
tid, siger Morsø HK-træneren, hvis ønske om at løbe
modstanderne ned ikke
blev opfyldt.
- Vi prøvede, men når så
har så meget modgang,
som vi havde, bliver det
svært, siger han.
Skal bygge op
Med nederlaget er Morsø
HK under nedrykningsstregen. Det bekymrer dog
ikke træneren synderligt.
- Vi regner ikke med at
rykke ned, siger Rasmus
Christensen, der tilføjer, at
skulle Morsø HK alligevel
spille serie 2-bold til foråret, vil det også være til at
leve med i opbygningen af
det nye hold.
- Vi skal bare have en
masse jævnbyrdige kampe,
så vi kan blive bedre. Så
skal vi nok med tiden komme op i den gode ende af
serie 1, siger han.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 13-18
{{Mål for Morsø HK: Mads Sørensen 6, Rasmus Andersen 5,
Morten Dal 3, Danni Andersen
2, Torben Nygaard 2, Kent Andersen 1, Jesper Velling 1, Steffen Jensen 1.

