Nickolei Jensen står foran sin første vigtige kamp for Mors-Thy Håndbold.

Arkivfoto Claus Søndberg

Ny MTH-playmaker:
- Vi skal op i tempo
PREMIERE: Nickolei Jensen vil spille hurtigt i pokalkampen mod Aalborg
Tobias Ellebæk, her under træningen i Aalborg Håndbold, debuterer for sin nye klub på sin
gamle hjemmebane. Arkivfoto:
Laura Guldhammer
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MORS-THY: 172 dage. Så lang

tid er der gået, siden MorsThy Håndbold sidst spillede
en kamp med noget på spil.
Men i dag går det løs igen.
Et halvt år efter ligaafslutningen byder Thy Hallen på
et nordjysk opgør, når Aalborg Håndbold er modstander i Santander Cup.
Ottendedelsfinalen bliver
dermed det lokale publikums første chance for at se
det nye hold i aktion i en
kamp om point, og en af
Mors-Thy mange nye spillere ser frem til opgaven.
- Det bliver fantastisk at
komme i gang igen, glæder
Nickolei Jensen sig.
Playmakeren, der er kommet til fra Skive fH, ser frem
til en periode med masser af
kampe. Og selv om han ikke
spillede i opstartens sidste
træningskampe, forventer
han at være helt klar mod
Aalborg.
- Det regner jeg med. Det
går fremad hele tiden, siger
Nickolei Jensen, der på
grund af væske i knæet sad
ude mod Lemvig-Thyborøn
og TTH Holstebro - men for-

mentlig havde spillet, hvis
der havde været point på
spil.
Nye Aalborg-stjerner
I dag gælder det adgang til
pokalturneringens kvartfinale. Vinder Mors-Thy over
Aalborg, er holdet kun én
sejr fra kvalifikation til det
Final Four-stævne, klubben
endnu aldrig har opnået at
blive en del af.
Favoritrollen er naturligvis hos gæsterne, og hos
værterne er der også en del
tvivl om egne evner.
- Det bliver spændende at
se, når det er den første rigtige kamp. Der er altid en helt
anden tænding på, så det bliver spændende, om folk ikke

lige går det ekstra til den. Og
så skal vi håbe, at vi er så
mange spillere, at vi kan køre et højt tempo, siger Nickolei Jensen.
Han forventer massivt defensivt fokus på især én
modstander: Sander Sagosen.
- Det meste kommer fra
ham, og det er ham, der starter det hele. Han ser ud til at
være klar, så forsvarsmæssigt er det ham, vi har fokus
på, siger MTH-spilleren.
Udover Sagosen kommer
Aalborg til Thisted med nytilkomne profiler som blandt
andre sidste sæsons ligatopscorer Patrick Wiesmach,
der er kommet til fra TTH
Holstebro, den nyudnævnte

anfører Arnor Atlason (hentet tilbage til dansk håndbold i Saint-Raphael) og Stefan Sigurmannsson (RheinNeckar Löwen). Og så naturligvis Tobias Ellebæk, profil i
Mors-Thy igennem de seneste sæsoner.
Langsomt angreb
Så der bliver nok at se til i defensiven, og samtidig står
offensiven med en aktuel
udfordring.
- Vi har ikke spillet så fantastisk i angrebet i de seneste par kampe. Så det handler om at få mere tempo på.
Det har været noget gåhåndbold i de sidste to-tre
træningskampe, så vi skal op
i det tempo, vi havde i de første. Der så det egentlig bedre
ud, end det har gjort i de sidste, siger Nickolei Jensen.
- Vi har snakket om, hvad
grunden er, men vi kan ikke
lige komme frem til det. Men
vi håber, at det er ovre nu, siger han.

