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HVIDBJERG: Sydvestmors Kul-
tur og Fritidscenter er som 
bekendt hjemmebane for 
VIF Mors. Landsbyklubbens 
bedste seniorhold frister en 
tilværelse i 3. division, så der 
var tale om håndbold fra en 
anden hylde, da Mors-Thy 

Håndbold i aftes brugte sin 

senest tilføjede samarbejds-
klubs hjemmebane til en 
træningskamp mod Team 
Tvis Holstebro.

Gæsterne vandt opgøret 
med 23-22 på et mål scoret i 
kampens allersidste sekund 
i Mors-Thys første kamp-op-
træden på øen i fire måne-
der. Der var pænt fyld op 
med et par hundrede tilsku-
ere i SKF. De fremmødte 
blev præsenteret for en lang 
række nye ansigter i en trup, 
hvor der - igen til denne sæ-

son - er skiftet godt og grun-
digt ud i persongalleriet.

Kampen var også en mu-
lighed for at vurdere, hvor-
dan formen ser ud hos de blå 
med et par uger til den første 
kamp i grundspillet i den 
nye sæson. Og konklusionen 
er, at ligaformen nærmer 
sig.

Team Tvis i teten
- Vi forsøgte at tænke den 
her kamp som en kamp i li-
gaen, hvor vi skulle finde 
den rigtige tænding og den 
rigtige indstilling, og vi nær-
mer os bestemt, siger Mors-
Thy Håndbolds cheftræner 
Jan Paulsen, der så sit hold 
få en skidt indledning på 
kampen.

Mors-Thy scorede kun en 
enkelt gang i opgørets første 
10 minutter. Det betød, gæ-
sterne lagde sig i front fra 
start. Mors-Thy kom dig til-
bage i kampen ved hjælp af 
et skifte til syv mod seks spil. 
Gæsterne førte gennem det 
meste af første halvleg, men 
ved pausen havde de blå 
kontakt ved 13-13.

Også i anden halvleg var 
udeholdet i front det meste 
af vejen med et, to eller tre 
mål. Men mod kampens 
slutning fik Mors-Thy to fø-
ringer på 21-20 og 22-21.

Til allersidst var Team Tvis 
Holstebro dog for kloge. En 
udvisning til Mors-Thy blev 
afgørende, da gæsterne kom 
på 22-22 og altså sikrede sig 

Formen nærmer  sig

Kasper Larsen så langt efter de fleste bolde i målet. Jens Chr. Kjær Brauner tager fat i forsvaret. Nickolei Jensen scorede fire rene mål i kampen.

Janus Stranigg i aktion. Til venstre er det den tidligere Mors-Thy profil Jonas Porup. Lasse Justesen med en afslutning.

sejren med målet til 23-22 i 
allersidste sekund.

- Det var en god trænings-
kamp. Forsvarsmæssigt så 
det rigtig fint ud. Det er god-
kendt at indkassere 23 mål, 
hvoraf to endda blev sat ind i 
et tomt mål, når vi spillede 
syv mod seks i angrebet. 
Men vi havde kun seks red-
ninger i alt i hele kampen, så 
den del var ikke godt nok. 
Vores kontrafase begynder 
at ligne noget, men vi skal 
stadig blive skarpere i den 
fase, siger Jan Paulsen, der 
til gengæld ikke var tilfreds 
med det etablerede angrebs-
spil.

- Syv mod seks spillet hav-
de vi pæn succes med, men 

seks mod seks scorede vi 
kun 12 mål. Det er for lidt. Vi 
havde svært ved at komme 
igennem, og vores afslutnin-
ger var heller ikke gode nok.

 MTHs næste test er  på fre-
dag mod Lemvig-Thyborøn i 
Jyske Bank Mors Arena. 

KAMPFAKTA
 {Pausestilling: 13-13.

 {Mål: Nickolei Jensen 4, Stefan 
Nielsen 4 (3), Nicolai Sommer 3, 
Lasse Justesen 3, Allan Toft Han-
sen 2, Christoffer Cichosz 2, Lasse 
Pedersen 2, Jens Chr. Kjær Brau-
ner 1 og Janus Stranigg 1.

HÅNDBOLD: Mors-Thy tabte tæt 
træningskamp mod Team Tvis  
Holstebro i et velbesøgt SKF 


