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Vi skylder stor tak til de cirka 400 frivillige,
»
»
der har hjulpet til. Folk har været hjælpsomme
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ALLAN NØRHAVE, Turneringsleder i Morsø Påskestævne

Frustration i HF Mors-lejren i U12-finalen.

Undervejs var stemningen høj i Jyske Bank Mors Arena.

521

kampe har de godt 1500 spillere
fordelt fra U10 til og med U14 skullet
afvikle over tre dage, før vinderne
var fundet.

- men det er også nødvendigt.

Et fint comeback var ikke nok for HF Mors i U10-finalen mod Odder

Præmieoverrækkelsen var vanen tro festlig.

Hvem var det, der...
jps@mf.dk

NYKØBING: HF... HF... - Od-

der... Odder...
Spillerne var godt nok
markant mindre, end de store drenge, der normalt trækker fulde huse i Jyske Bank
Mors Arena, men stemningen var på det nærmeste på
liganiveau, da finalerne i
Morsø Påskestævne søndag
blev spillet.
Der blev heppet på egne
favoritter og buhet af modstanderne. Truttet i horn,
piftet for klappet. Der blev
viftet med bannerne og råbt
af dommerne, der sjældent
gør det godt nok. Trænerne
på bænken løftede nævnerne ved scoringer og forsøgte
i Ulrik Wilbek-stil at guide
spillerne til sejr. Der blev
jublet over guldmedaljer og
grædt over sølvet. Speakeren hyldede alle som vinde-

re, og der blev overrakt trøjer og spillersæt ved sejsceremonierne, hvor kampens
figthere også blev hædret.
Kort sagt, der var håndbolddrama for alle pengene - lige
som der plejer.
I alt seks finaler skulle afvikles på årgangene U10,
U12 og U14, som er med til
stævnet - naturligvis både
for drenge og piger.
Tre nederlag til HF Mors
Lokalt stod HF Mors i de tre
dog uden at få en sejr ud af
det.
U10-pigerne lagde ud
mod de evige rivaler fra Odder. Kampen var ganske
jævnbyrdig, og begge hold
viste ganske glimrende takter i presspillet og løbet med
og uden bold. Efter 5-5 ved
pausen trak Odder fra til
9-6, og kampen syntes afgjort. Men HF Mors kom tilbage og skabte spænding
ved 8-9 med halvandet mi-

Opbakningen fra tilskuerne fejlede ikke noget.

nut igen, inden østjyderne
dog slog sejren på 10-8 fast.
Også HF Mors’ U12-drenge var involveret i en tæt
kamp mod Aars HK. Holdet
fra Himmerland havde dog
en anelse mere fysik og åbnede for ofte det blå forsvar
samtidig med, at kontrafasen også var skarp. Derfor
trak det fra i anden halvleg
og vandt kampen med 2018.
Til gengæld formåede
U12-pigerne fra HF Mors ikke at bide fra sig i kampen
mod Thisted IK. Thyboerne
var ovenpå i tempo og fysik,
og efter 10-4 ved pausen
vandt de så sikkert som 179.
Dominans fra Thy
I det hele taget stod Thy som
stærkest ved finalestævnet.
Ud over sejren til U12-pigerne vandt Thisted IK også hos
U10-drengene med 19-7
over Aars HK, mens U14-

drengene fra Thy Håndbold
med Mors-drengene Morten
Jensen, Svend Rughave og
Gustav Carstens på holdet
slog Odder med 22-18 efter
at have været spillemæssigt
nede i første halvleg og i begyndelsen af anden.
Stævne med succes
Men selv om der glade vindere og triste tabere på finaledagen, kan Allan Nørhave,
formand for turneringsudvalget i Morsø Påskestævne,
se tilbage på nogle gode
håndbolddage på vegne af
de arrangerende klubber HF
Mors, VIF og FLUIF.
- Det er gået rigtig godt.
Der har været en meget positiv stemning, og vi har fået
gode tilbagemeldinger på
turneringen, overnatningerne, maden og diskoteket lørdag aften, siger Allan Nørhave.
I alt har 142 hold med cirka 1600 spillere og ledere

Den tabte U12-kamp mod Aars blev vendt hos HF Mors.

FINALER
{{U10 Piger:
Odder-HF Mors
10-8
(Nr. 3: Bov IF)
{{U10 Drenge:
Thisted IK- Aars HK 
19-7
(Nr. 3: Horne KFUM)
{{U12 Piger:
Thisted IK-HF Mors
17-9
(Nr. 3: Aars HK)
{{U12 Drenge
Aars HK-HF Mors
20-18
(Nr. 3: Odder)
{{U14 Piger:
Odder-Aalborg KFUM 19-14
(Nr. 3: Thy Håndbold)
{{U14 Drenge:
Thy Håndbold-Odder  22-18
(Nr. 3: HF Mors)

været i aktion fra fredag til
søndag. De har skullet indkvarteres på Dueholmskolen og uddannelsesinstitutionerne på Limfjordsvej, bespises, og ikke mindst skulle
deltage i i alt 521 kampe. Et
arrangement, der ikke har
kunnet lade sig gøre uden en
masse frivillige hænder.
- Vi skylder stor tak til de
cirka 400 frivillige, der har
hjulpet til. Folk har været
hjælpsomme - men det er
også nødvendigt, siger Allan
Nørhave.

HF Mors-drengene tabte en tæt U12-finale til Aars HK.

U12-pigerne fra HF Mors kunne stadig smile trods finalenederlaget.

FAKTA

EUFORI: Finaledagen i Morsø Påskestævne bød på glade vindere og triste tabere
Af Jens Peter Svarrer
og Bo Lehm (foto)
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U10-drengene fra Thisted IK
kunne give følelserne frit løb
efter finalesejren over Aars.

U12-pigerne fra HF Mors var uden chance mod pigerne fra Thisted IK.

U10-pigerne fra HF Mors fik sølvmedaljer efter en tæt finale mod Odder.
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