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GUDME: Mors-Thy Håndbold 
har før slået GOG. Også på 
udebane. Men måden de blå 
i aftes fejrede indledningen 
på den nye sæson i ligaen var 
alligevel historisk.

Mors-Thy slog nemlig ikke 
bare fynboerne. Sidste sæ-
sons bronzevindere blev 
knust og ydmyget på deres 
egen hjemmebane i en forry-
gende Mors-Thy-fest, der vil 
gå over i klubhistorien.

37-19 blinkede måltavlen i 
Mors-Thys favør efter de to 
gange 30 minutters kamp. Vi 
gentager. 37-19. En sejr på 
18 overskydende mål. 18!

- Det havde ingen set kom-
me. Jeg tror aldrig, GOG har 
tabt så stort på hjemmeba-
ne. Og så til et hold som os, 
som normalt hører til i liga-
ens nederste tredjedel. Det 
er et resultat, der vil vække 
opsigt, og det gør det også 
hos os selv. Jeg tror måske, 
vi skal tjekke tekst-tv en eks-
tra gang i morgen (i dag, 
red) før vi forstår, at det er 
virkelighed, sagde Mors-
Thys cheftræner Jan Paul-
sen efter storsejren.

Han glædede sig over den 
selvtillid, som hans nye hold 
får med sejren.

- Jeg er ovenud lykkelig. 
Det var en drøm af en premi-

erekamp. Det er stærkt, at vi 
med så mange nye spillere 
kan præstere så flot på så 
tidligt et tidspunkt. Det er 
fantastisk, at vi lykkes med 

Mors-Thy i historisk  sensation

Af Lars Bang Bertelsen
lbb@mf.dk

GUDME: Nytilkomne Lasse 
Justesen pådrog sig en ska-
de, der holder ham væk i op 
mod seks uger, da Mors-Thy 
Håndbold i lørdags tabte ot-
tendedelsfinalen i pokaltur-

neringen til Aalborg.
Da endnu en venstre-

håndsspiller, Rasmus Søby, 
også er ude med en skade, så 
har Jan Paulsen set sig om 
efter erstatninger, og derfor 
var veteranen Thomas 
Bruhn i aftes tilbage i blåt, 
da han stillede op som vikar 

og supplement til unge Lasse 
Pedersen på Mors-Thy 
Håndbolds højre fløj.

35-årige Thomas Bruhn 
stammer fra Thisted og har 
trådt sine første hånd-
boldsko i Thisted IK. Senior-
karrieren har blandt andet 
bragt ham forbi klubber som 

AG København og Rhein-
Neckar Löwen. Han var 
med, da Mors-Thy tilbage i 
2013 sensationelt nåede se-
mifinalen. Siden sluttede 
han karrieren på topplan af 
med en sæson hos Skjern 
Håndbold.

- Vi har to venstrehænder 

Bruhn i blåt comeback
VIKAR: Skadesramte Mors-Thy havde en gammel kending med i GOG

Marcus Dahlin og Mors-Thy leverede en fremragende præstation 
og knuste GOG med 18 mål i premieren. Arkivfoto: Henrik Louis

KLASSE: Mors-
Thy udklasserede 
fuldstændig sid-
ste sæsons bron-
zevindere fra GOG 
og vandt med 18 
mål i Gudme

Christoffer Cichosz var skarp på stregen. Arkivfoto Claus Søndberg

de ting, som vi går og arbej-
der med. Der var en fanta-
stisk stemning og gejst på 
holdet, hvor alle støttede op. 
Den her præstation giver en 
tro på, at vi arbejder med det 
rigtige, lød det fra en stolt 
træner.

Mors-Thy fik en drømme-
start på kampen. Efter en 
tidlig GOG-føring på 2-1 
sprudlede gæsterne og efter 
11 minutters spil var Mors-
Thy i front med 9-3.

Fremragende Larsen
Den solide føring blev no-

genlunde fastholdt halvle-
gen ud. GOG havde afstan-
den nede på fire mål ved 5-9 
og 6-10, men så trak de blå 
fra igen og gik til pause med 
en føring på hele 18-11. 
Mors-Thy scorede også an-
den halvlegs første to mål og 
øgede dermed til 20-11. 
Derfra blev det et spørgsmål 
om sejrens størrelse. 

I den situation ville mange 
hold tage en slapper og kom-
me fra kampen med en sik-
ker men mindre sejr. Men 
sådan gjorde Mors-Thy ikke. 
De blå holdt fuld fokus og 

klædte fuldkommen hjem-
meholdet af.

I målet leverede nytilkom-
ne Kasper Larsen hele 16 
redninger. Og den tidligere 
BSV-keeper krydrede sågar 
indsatsen med to mål, da 
GOG satsede med syv mark-
spillere.

Stærkt i billedet stod også 
endnu engang Nickolei Jen-
sen, der mere og mere ligner 
den absolutte nøglespiller 
hos Mors-Thy. Han scorede 
syv gange. Også anfører 
Christoffer Cichosz stak po-
sitivt ud med en flot kamp 
og seks scoringer.

Noget nær perfekt
I kampens sidste kvarter var 
det ungarske Janos Stra-
nigg, der stjal billedet. Hvis 
bagspilleren var skuffet over 
at halve tilbragt kampens 
første tre kvarter på bænken, 
så viste han det ikke. Eller 
også leverede han lige præ-
cis den reaktion, som Jan 
Paulsen kunne ønske sig. Så-
ledes smadrede Stranigg fire 
bolde i kassen i kampens sid-
ste kvarter.

Defensivt var Kasper Lar-
sen altså stærkt spillende, 

men han fik også god hjælp 
fra et særdeles stærkt for-
svar. Mors-Thy straffede 
konsekvent GOG, når vær-
terne forsøgte sig med syv 
mod seks spillet og scorede 
fem gange i alt i et tomt mål.

I den anden ende havde 
Mors-Thy selv større succes 
med syv mod seks spillet.

- Vi fik blandet kortene 
godt, og vi vekslede fint mel-
lem seks mod seks og syv 
mod seks. Vi spillede noget 
nær perfekt. Jeg må rose 
gutterne hele vejen rundt for 
en fantastisk kamp, sagde 
Jan Paulsen.

KAMPFAKTA
 {Stillinger undervejs: 2-1, 7-13, 11-

18 (pause), 13-25, 16-31 og 19-33.

 {Mål GOG: Marc Petersen 3, Gø-
ran Johannesen 3, Lasse Kronborg 
3, Torsten Laen 2, Henrik Jakob-
sen 2, Tobias Møller 2, Frederik 
Clausen 1, Magnus Jøndahl 1, Nic-
las Kirkeløkke 1 og Jon Andersen 1.

 {Mål Mors-Thy: Nickolei Jensen 7, 
Christoffer Cichosz 6, Marcus Dah-
lin 4, Henrik Tilsted 4, Stefan Niel-
sen 4, Janos Stranigg 4, Allan Toft 
Hansen 3, Lasse Pedersen 2, Ka-
sper Larsen 2 og Mads Andersen 1.

 {Udvisninger: GOG 2 og MTH 4.

Nickolei Jensen scorede seks gange og har 
fået en overbevisende start i sin nye klub. 
 Arkivfoto: Claus Søndberg

ude, så jeg følte, at det var 
lidt risikabelt at rejse til Fyn 
med kun to venstrehåndede 
spillere tilbage i truppen. 
Det er så stort, at Thomas of-
rer sig i den situation og ta-
ger med på sådan en lang 
tur. Han har jo familie der-
hjemme. Det er jeg virkelig 

taknemmelig for. Han er et 
godt aktiv for truppen. Han 
kan stadig spille håndbold, 
og han var med for fuld 
knald i træningen tirsdag. 
Han er en god type at have 
med til træning, hvor han 
går forrest og viser en stærk 
mentalitet, siger Jan Paul-

sen, der ikke kan råde over 
veteranen på lørdag, hvor 
Mors-Thy får besøg af Ribe-
Esbjerg i Thy Hallen.

- Der kan han ikke være 
med, da han skal til bryllup. 
Så må vi se, om vi kan lokke 
ham med igen derefter. Det 
har vi ikke talt om endnu. Vi 

tager det lidt fra kamp til 
kamp. Hvis man presser så-
dan nogle rutinerede fyre 
for meget, så siger de bare 
nej, lyder det med et smil fra 
Jan Paulsen.

Kasper Larsen stod en fremra-
gende kamp og bød to gange 
endda også ind som målscorer. 
 Arkivfoto: Claus Søndberg

» Vi spillede noget nær perfekt. 
Jeg må rose gutterne hele vejen 

rundt for en fantastisk kamp.
JAN PAULSEN, cheftræner for Mors-Thy Håndbold

Thomas Bruhn var noget overraskende tilbage hos Mors-Thy i kam-
pen mod GOG i aftes. Arkivfoto


