Nicolai Sommer fortsætter i
Mors-Thy Håndbold i endnu
to sæsoner. Og han kan se
frem til mere og mere at
blive betragtet som
bagspiller.
Arkivfoto

En fremgang
på hele 16 mål
HF MORS
RANDERS HH
HÅNDBOLD - U18 DR. 1. DIV.

35-25

Af David Højmark
dh@mf.dk

NYKØBING: Forbedringen var

»

Sommer er en spilintelligent spiller,
som er taktisk dygtig
og skarp på spilopsætningen i angrebet.
Hans force ligger i vurderingsspillet, hvilket
også gør, at specielt i
overtallet er han manden, der skal tage ansvar.

JAN PAULSEN, cheftræner

Sommer bliver i Mors-Thy
FORLÆNGELSE: Mors-Thy Håndbold
har forlænget aftalen med alsidige
Nicolai Sommer med endnu to år
Af Lars Bang Bertelsen
lbb@mf.dk

NYKØBING: Han har for alvor

grebet chancen i en tid med
masser af skader, og nu er
det en realitet, at allroundspilleren Nicolai Sommer
fortsætter i Mors-Thy Håndbold i endnu to sæsoner.
23-årige Sommer kom til
Mors-Thy i 2014. Han var
først og fremmest tiltænkt
en rolle på venstre fløj, men
det lå også i kortene, at den
kloge spiller kunne bruges
som bagspiller.
Kampen om spilletiden på
venstre fløj har Nicolai Sommer tabt til Henrik Tilsted,
men på det seneste har han

for alvor vist sit værd i bagkæden.
I en pressemeddelelse i
forbindelse med kontraktforlængelsen skriver MorsThy Håndbold da også, at
Sommer kan se frem til mere
og mere at blive betragtet
som bagspiller.
- Sommer er en spil-intelligent spiller, som er taktisk
dygtig og skarp på spilopsætningen i angrebet. Hans
force ligger i vurderingsspillet, hvilket også gør, at specielt i overtallet er han manden der skal tage ansvar. Ud
over det har han er giftig
skudafvikling - han er ikke
en stor fysisk spiller, men
hans balance og håndled,

gør at han har et rigtigt godt
skud, siger cheftræner Jan
Paulsen.
Henrik Hedegaard glæder
sig ikke mindst over, at aftalen sikrer kontinuitet.
En god fyr
- Med Nicolai Sommer har vi
endnu en af spillerne i den
nuværende trup på plads,
hvilket er med til at sikre den
kontinuitet, som er så vigtig
for os. Sommer er en god fyr,
som passer godt ind i vores
spillertrup, og derudover er
han en spændende spiller
med masser af kompetencer,
som vi glæder os over at have i Mors-Thy Håndbold de
kommende to sæsoner, siger
han.
Nicolai Sommer glæder
sig også selv over aftalen.
- Jeg har valgt at forlænge
med Mors-Thy Håndbold af
flere årsager. Det er en god
klub, hvor jeg er faldet godt

til at få øje på, da U18-drengene fra HF Mors 1 søndag
mødte Randers i 1. division.
Tre uger tidligere vandt
randrusianerne det omvendte opgør med 34-28,
men søndag fik de selv tæsk
og tabte med 10.
- Drengene løste de opgaver, de fik, og der blev virkelig gået til stålet. Der blev
fightet og kæmpet, som jeg
ikke har set i mange kampe,
roser træner Lars Krarup sit
holds indsats.
Den kom på baggrund af
en alvorssnak til træningen
fredag, hvor man blev enig
om at finde tilbage til det,
der var lykkedes tidligere på
sæsonen. Men da Kristoffer
Kristensen efter få minutter
faldt om og tog sig til knæet,
var der bange anelser for resten af kampen.
Venstrebackens knæ skal
undersøges, før man kender
skadens omfang, men kampen mod Randers HH kom
ikke til at bære præg af hans
fravær, for allerede i første
halvleg afgjorde HF Mors

kampen med en pauseføring
på 16-10.
Det skyldtes i høj grad
stærkt målmandsspil af Casper Fabricius. Han gennemførte kampen med en redningsprocent på imponerende 47 - og da gæsternes målmandsspil var langt under
det niveau, var det en smal
sag for hjemmeholdet at dominere måltavlen.
10 på 12 af Poulsen
Især Jakob Poulsen havde en
god dag med 10 mål på 12
afslutninger, hvilket blev
suppleret af stærkt og hårdt
arbejdende forsvarsspil som
fremskudt i 5:1-forsvaret.
- Selv om han af statur ikke
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er den største, fik han ødelagt rigtig meget for Randers, siger Lars Krarup.
Med sejren fik det ældste
af de to U18-hold i HF Mors
kontakt med midterfeltet i 1.
division inden hjemmekampen i Nordmorshallen på
lørdag.
- Nu har vi fået tro på tingene, og så må vi se, om vi
ikke kan gøre noget ved Århus, siger Lars Krarup.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 16-10
{{Mål: Jakob Poulsen 10, Martin
Frandsen 5, Kaare Ravn Larsen 5,
Joachim Østergaard 5, Frank Gisselbæk 4, Nicolai Andersen 4,
Mathias Foldager 2.

HF Mors-damer
ramt på ressourcer

til og hvor jeg har det rigtig
godt. Jeg er et tryghedsmenneske, og det tager tid for
mig at falde ordentligt til, så
derfor er jeg glad for at kunne fortsætte her i klubben.
Jeg har udviklet mig meget
både som spiller og som
menneske i min tid i MorsThy Håndbold, og jeg er klar
til nye udfordringer her bl.a.
med mere tid i bagkæden,
hvilket tiltaler mig meget.
Jeg håber, at vi kan udvikle
os som hold og spille noget
seværdigt håndbold, og så
glæder jeg mig til fortsat at
skulle spille på Bette Balkan
- det er altid en fed oplevelse, siger Nicolai Sommer,
der fylder 24 år 11. marts.
Nicolai Sommer er bosat i
Randers med kæresten Nanna.

HF MORS
NORDTHY IF
HÅNDBOLD - JYLL.SERIEN

19-23

Af David Højmark
dh@mf.dk

NYKØBING: Pointhøsten har

Jan Paulsen glæder sig over kontraktforlængelsen til Nicolai Sommer.

Martin Frandsen scorede fem gange for HF Mors.
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stået stille i en måned for HF
Mors-damerne, der søndag
tabte hjemme mod jyllandsseriens tophold.
IF Nordthy erobrede tidligt initiativet og opbyggede
en tilsyneladende afgørende
føring på syv mod et målfattigt hjemmehold.
- Vi kom til gode chancer,
men skuddene var bare sløje. Og så fik vi heller ikke
helt løbet hjem, siger HF

Mors-træner Camilla ”Stuggi” Thomsen og tilføjer, at
hjemmeholdet heller ikke
var klar på den fart, thyboerne kom med.
Bedre i anden halvleg
Alt blev dog bedre i anden
halvleg. Her blev forsvaret
kittet sammen, og med Lene
Jensen som skarpretter på
en række kontraangreb blev
der skabt kontakt ved 16-18.
- Var vi kommet helt op,
tror jeg, at de var knækket,
for de skændtes og var utilfredse, fortæller Camilla
”Stuggi” Thomsen, som dog
måtte se IF Nordthy få ny luft
ved nye scoringer og derefter
køre sejren sikkert hjem.

Det smalt besatte HF
Mors-hold, der for tiden er
uden profilerne Stine Olesen og Helle Hermansen,
gjorde brug af årgang
99-spillerne Julie Josefsen
og Emilie Frandsen.
For sidstnævnte var der tale om seniordebut.
- Hun kæmpede bravt mod
nogle lidt større damer og
dækkede rigtig fint op. Men
vi er lidt pressede på ressourcerne, siger Camilla
”Stuggi” Thomsen.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 8-15
{{Mål: Lene Jensen 9, Mette Lilleris 4, Line Rokkjær 4, Julie Josefsen 1, Pia Larsen 1.

