
dags. Der fik vi mange af-
slutninger fra GOG, som vi 
gerne ville have dem, siger 
Christoffer Cichosz, som hå-
ber at føre takterne fra både 
6:0- og 5:1-forsvaret med 
over i sæsonens første liga-
kamp på hjemmebane.

- Det begyndte at hænge 

bedre sammen, end det tidli-
gere har gjort. Så vi skal ha-
ve vores forsvar op at køre 
og forhåbentlig presse dem i 
vores kontrafase, for jeg tror, 
det bliver svært for os at lave 
mål, siger han.

Af David Højmark
dh@mf.dk

MORS-THY: Håndboldfeber er 
nok en overdrivelse, men 
Mors-Thys ligadrenge gjor-
de fik i hvert fald banket 
temperaturen i vejret, da de 
onsdag aften chokerede 
med en kæmpesejr over 
GOG. Bronzevinderne blev 
pryglet og ydmyget med 
utrolige 37-19 i egen hal, og 
lokale håndboldfans, der 
knap kunne tro deres egne 
øjne, kunne til gengæld 
pludselig tro på en stor 
håndboldsæson.

Ifølge anfører Christoffer 
Cichosz var det da også en 
sejr, spillerne kunne bruge. 

- Det var selvfølgelig en 
rigtig fed oplevelse - og en 
rigtig god præstation af alle 
mand. Det er sådan noget, 
man træner for: at ramme 
sådan en kamp, siger han.

Og det er slet ikke ligegyl-
digt, at det skete i ligapremi-
eren frem for midt på sæso-
nen. Pointudbyttet er det 
samme, men udbyttet kan 
vise sig at række længere.

- At komme på tavlen i før-
ste runde, var nok lidt mere, 
end vi havde turdet håbet 
på. Det er utrolig vigtigt at få 
moral og tro på, at man godt 
kan vinde - også selv om det 
er mod et godt hold som 
GOG. Det giver også selvtil-
lid, at man lykkes i en masse 
situationer, siger han.

- Vil man se kunne se det på 
jer, når I løber på banen mod 
Ribe-Esbjerg?

- Det er en helt ny kamp 
mod et helt nyt hold. Jeg hå-
ber, man vil kunne se, at vi 
kommer med selvtillid - og 
at vi tror på de ting, vi laver. 
Men Ribe-Esbjerg er et rigtig 
godt hold, og det bliver en 
langt sværere kamp.

Er de bedre end GOG?
- I forhold til, hvordan 

GOG spillede i onsdags, er 
de langt bedre. Men jeg tror 
heller ikke, det var det reelle 
billede af GOG, vi så. Men 
det er et hold, der virkelig 
har steppet op i forhold til de 
spillere, de har hentet. De 
har nogle gode spillere på 
rigtig mange pladser, og det 
er blevet et bredt hold. De 
ser rigtig gode ud, siger 
Christoffer Cichosz. 

Maner til ro
I forhold til sidste sæson har 
Ribe-Esbjerg sagt farvel til 
syv mand - heriblandt kee-
perduoen Sebastian Frand-

sen og Rasmus Lind samt 
profiler som Morten Vium 
og Kasper Nielsen. 

Til gengæld er der hentet 
stærkt ind den anden vej i 
form af ikke mindst Lukas 
Karlsson i Kolding-Køben-
havn, Søren Tau og Jonas 
Hansen hos TTH Holstebro, 
Aku Kreutzmann (GOG), 
Rasmus Nielsen (Århus 
Håndbold) og Søren Haagen 
hos Mors-Thy.

Af samme grund nævner 
Christoffer Cichosz Ribe-Es-
bjerg som en sikker kandidat 
til slutspillet - og hans umid-

delbare forventning er, at de 
kvalificerer sig.

- Men hvad så med jer selv 
og top otte? Det begynder 
man jo at snakke om, når I 
lægger ud på den måde.

- Der vil jeg godt mane lidt 
ro på. Det er en super præ-
station, at vi tager derned og 
vinder - og at vi gør det så 
stort og overbevisende. Men 
vi er stadig et nyt hold, og 
der er rigtig mange andre 
gode hold. Vi vil selvfølgelig 
kæmpe for at komme i top 
otte, men det er ikke noget, 
jeg går og tænker på, siger 
Christoffer Cichosz, der sta-
dig fokuserer på opbygning 
af Mors-Thys spillemæssige 
koncept.

Skal lykkes defensivt
I første omgang er det dog 
ikke til at komme udenom, 
at Mors-Thy med en sejr i 
dag kan gøre det svært for 
sig selv, når det handler om 
kunsten at underspille. Hol-
det er på en historisk første-
plads i ligaen, og en sejr over 
Ribe-Esbjerg vil skabe tidlig 
eufori hos tilhængerne.

To point i Thy Hallen kræ-
ver dog spillemæssig succes.

- Vi skal have prikket hul 
på deres jerndefensiv. De 
har et rigtig godt forsvar, så 
det bliver et utrolig stort fo-
kuspunkt for os. Og så skal vi 
defensivt arbejde videre 
med de ting, vi gjorde i ons-

Ny sejr skaber tidlig  eufori
LIGAKAMP: Mors-Thy skal følge storsejren over GOG op imod Ribe-Esbjerg

Christoffer Cichosz mod Ribe-Es-
bjerg i oktober sidste år, da 
vestjyderne blev sendt retur 
med en snitter. Mors-Thy vandt 
28-19 - og dagens modstandere 
har endnu til gode at vinde en 
af de indbyrdes ligakampe på 
Mors-Thys hjemmebaner. Efter 
kæmpesejren i onsdags over 
GOG er de lokale tilhængeres 
tro på de blå også kun øget, så 
en ny sejr i dag gør udsigten til 
resten af ligasæsonen ekstra 
positiv.  
 Arkivfoto: Peter Mørk

 {Mors-Thy er i gang med sin 10. ligasæson i træk. Kun en gang 
tidligere har man vundet de to første kampe. Herunder ses de 10 
sæsoners resultater af premierekampe. I parentes antal point ef-
ter kamp nummer to: 

 {2007-08 H Tvis-Holstebro 21-22 (2)

 {2008-09 U KIF Kolding  23-27  (2)

 {2009-10 U  Viborg HK  24-34 (2)

 {2010-11 U  Tvis-Holstebro  31-36 (0)

 {2011-12 H  Sønderjyske  31-28  (4)

 {2012-13 U  Sønderjyske  30-33 (2)

 {2013-14 U  Skanderborg  23-26 (0)

 {2014-15 H  Sønderjyske  19-18 (2)

 {2015-16 U  HC Midtjylland  21-28 (2)

 {2016-17 U  GOG  37-19  (?) 

 {Syv gange har Mors-Thy åbnet en ligasæson med en udekamp. 
Indtil i onsdags var det kun blevet til nederlag.

FAKTA
10 ÅRS LIGASTARTER

» Det var selvfølgelig 
en rigtig god ople-

velse - og en rigtig god 
præstation af alle 
mand. Det er sådan 
noget, man træner 
for: at ramme sådan 
en kamp.
CHRISTOFFER CICHOSZ, Mors-Thy

 {På hjemmebane har 
Mors-Thy har et godt tag på 
Ribe-Esbjerg. De to hold har 
mødtes fem gange i enten 
Thy Hallen (TH) eller Jyske 
Bank Mors Arena (JBMA) - 
Mors-Thy har vundet fire og 
spillet en uafgjort: 

 {2012-13 31-28 (TH)

 {2013-14 33-30 (JBMA)

 {2013-14 26-26 (TH)

 {2014-15 19-18 (JBMA)

 {2015-16   28-19 (JBMA) 
 
På udebane har Mors-Thy 
vundet en kamp, spillet en 
uafgjort og tabt tre.

FAKTA
STYR PÅ RIBE-ESBJERG


