Åbne spørgsmål en uge før premieren
DYK I NIVEAU:
B-kæden var ikke
ret god mod
Lemvig-Thyborøn
MORS-THY
LEMVIG-THYBORØN
HÅNDBOLD - TRÆNINGSKAMP

26-18

Af David Højmark
og Bo Lehm (foto)
dh@mf.dk

NYKØBING: Hvis det er ni-

veauet hos de næstbedste,
bliver det ikke på bredden,
at Mors-Thy vinder kampe i
den kommende ligasæson.
Fredag aften tog det lokale
ligahold imod Lemvig-Thyborøn i en træningskamp, og
efter en fin første halvleg og
en føring, der i begyndelsen
af anden halvleg voksede til
24-11, faldt hjemmeholdet
pladask på gulvet med B-kæden på banen.
I resten af kampen var det
langt fra frygtindgydende
udehold bedste hold på banen, og derfor sluttede affæren med en tam fornemmelse - og måske anledning til
bekymring om bredden hos
Mors-Thy?
Straks efter kampen gik
træner Jan Paulsen dog i forsvar for sine unge folk.
- Jeg har rost dem for deres
energi og indstilling til at
ville det. De gør det godt og
knokler på, og så er der selvfølgelig noget taktisk at arbejde med. Men jeg kan ikke
forvente mere af dem nu,
sagde han og supplerede, at
det også skulle med i vurderingen, at Mors-Thy havde

Nicolai Sommer spillede godt i den halvleg, han var med.
10.
I offensiven fik ungarske
János Stranigg vist et godt
og varieret skudrepertoire,
mens også Nicolai Sommer
gav anledning til at tro på en
god sæson af ham.
Men igen: Modstanden
var svag, hvilket også begrænsede effekten af kampen.
- De har ikke et niveau, vi
skal måle os med. Det var ikke en kamp, jeg vil se på video, sagde Jan Paulsen.

János Stranigg fik vist gode skud i træningskampen mod Lemvig-Thyborøn.
haft en eftermiddagstræning og i det hele taget en
lang dag med præsentation
af ligatruppen et par timer

før træningskampen.
Det kunne dog ikke ses i
første halvleg, som i modsætning til anden gav anled-

ning til optimisme for den
kommende sæson. Og så alligevel: Det var på en særdeles billig baggrund, da Lem-

vig-Thyborøn på ingen måde
lignede et hold, der kunne
udgøre en trussel.
Mors-Thy trak derfor fra
med det samme. Et vellykket

3:3-forsvar suppleret af en
stærk Kasper Larsen i målet
sikrede omgående overtag,
og via 4-0 gik Mors-Thy til
10-4 og pauseføringen 18-

Ny situationer
I morgen er sagen en anden,
når TTH Holstebro er modstander i opstartens sidste
træningskamp. Den spilles i
Lalandia, hvor Jan Paulsen
måske kommer nærmere sin
startopstilling til pokalkampen mod Aalborg Håndbold

i Thy Hallen på lørdag.
- Jeg har en forestilling
om, hvordan den kan være,
men ikke mere, end at hvis
det ikke fungerer, skal der
skiftes ud, sagde han og
gjorde det til et åbent spørgsmål, hvor Mors-Thys ligahold er en uge før sæsonens
første kamp af betydning.
- Jeg har ingen anelse, og
jeg er meget spændt på det.
Vi skal jo møde et virkelig
stærkt Aalborg-hold, og det
bliver en meget svær kamp,
sagde han.
Sådan lød det dog også for
et år siden, da Mors-Thy i ligasæsonens første hjemmekamp mod netop Aalborg
Håndbold leverede en sensation, der fik stor betydning
for det videre arbejde. Men
de to situationer kan ikke
sammenlignes, mener Jan

Pausen.
- Dengang var der ikke så
stor udskiftning i forhold til
der, hvor vi er i dag. Der havde vi stadig Ellebæk og Porup. Det her kommer til at
tage det meste af en sæson at
spille sammen, lød det.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 18-10
{{Mål, Mors-Thy: Nicolai Sommer 5, János Stranigg 5, Allan
Toft Hansen 3, Stefan Nielsen 2
(1), Christoffer Cichosz 2, Marcus
Dahlin 2, Jens Chr. Brauner 2,
Henrik Tilsted 1, Lasse Pedersen
1, Mads Andersen 1, Rasmus Søby 1, Peter Overgaard 1.
{{Tilskuere: ca. 150

