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Af David Højmark 
og Peter Mørk (foto)
dh@mf.dk

THISTED: Mors-Thy kan godt 
få paraderne op. Ikke bare 
dem, de bruger på banen, 
men også dem, der kommer 
i brug, når snakken falder på 
slutspil og store forventnin-
ger. 

For med den bedste sæ-
sonstart overhovedet i klub-
bens 10 år lange historie har 
de selv været med til at øge 
troen på fede tider.

Lørdag fulgte ligaholdet 
op på kæmpesejren  i premi-
eren ude mod GOG med to 
sikre point i Thy Hallen mod 
Ribe-Esbjerg. Og selv om an-
grebsspillet i første halvleg 

lod meget tilbage at ønske, 
var der i anden halvleg regu-
lær klasseforskel på de to 
hold - med det profilfyldte 
udehold som forbløffende 
chanceløse over for en over-
raskende stærk MTH-enhed.

Kampen begyndte proble-
matisk med langsomt an-

grebsspil og flere store fejl af 
spillere som Marcus Dahlin 
og Nickolei Jensen - samt af 
Janos Stranigg, der indskif-
tet efter 12 minutter lagde 
ud med at give modstander-
ne en åben kontrachance.

Marcus Dahlin lignede en, 
der ville alting på ingen tid. 

Han skød og skød - desværre 
med skuffende kvalitet i en 
første halvleg, der ikke anty-
dede, at han ville blive et 
trumfkort i denne ligasæ-
son.

Men i anden halvleg løfte-
de svenskeren sit individuel-
le niveau mærkbart. Tre gan-
ge steg han flot til vejrs - den 
ene gang uassisteret - og 
smækkede på næsten identi-
ske afslutninger bolden i 
nettet ved foden af nærme-
ste stolpe.

Ribe-Esbjerg overmandet 
På dette tidspunkt havde 
kollektivet også løftet sig. I 
første halvleg blev det red-
det på den gode defensiv, 
der sikrede, at dårlig offen-
siv og decideret svagt over-
talsspil ikke blev skæbne-
svangert. Så trods en elen-
dig afslutning på halvlegen, 

Så blev det tid til de   dobbelte parader
PERFEKT: Mors-Thy har fået en eventyrlig start på den nye sæson

Der var tidlig eufori i Thy Hal-
len, da Mors-Thys ligahold 
slog ring efter sejr nummer 
to af to mulige.

 {Nils P i nyt comeback 
Skaderne i Mors-Thys højre-
side bragte endnu en gam-
mel kending på holdkortet. 
Nils Pedersen, der fylder 40 
om fire måneder, var på 
holdkortet - uden dog at 
komme på banen. Under op-
varmningen kastede han 
med den 20 år yngre Kaare 
Ravn Larsen. Han var ikke 
født, da Nils Pedersen be-
gyndte som seniorspiller. 

 {Bustur til Randers 
Fanklubben Bette Balkan 
sender på lørdag en bus til 
Randers for at støtte Mors-
Thy i kampen mod oprykker-
ne. Bette Balkan-formand 
Erik Bertie lover gratis ad-
gang i bussen for fanklub-
bens medlemmer. 

 {Mads A i startopstilling 
Sæsonen har fået en drøm-
mestart for Mads Andersen. I 
sidste sæson spillede han på 
2. divisionsholdet - uden at 
stå i forsvar. I juni skrev han 
kontrakt med Mors-Thy. Og 
nu er det blevet til en plads i 
startopstillingen og mål i kar-
rierens to første ligakampe. 
Mod Ribe-Esbjerg kom han, 
ikke overraskende, på hårdt 
arbejde mod store Morten 
Nyberg, men den 19-årige 
morsingbo holdt hovedet 
koldt og spillede en god-
kendt rolle i det stærke for-
svar. 

 { Lasse P overbeviste 
Lasse Pedersen ligner en spil-
ler på vej mod et ligagen-
nembrud. Lørdag var den 
21-årige højrefløj stærk i for-
svaret - og i angrebet blev 
det til fire mål på fem afslut-
ninger og et fremtvunget 
straffekast. 

 {Kun få i Thy Hallen 
Den store sejr i GOG viste sig 
langt fra som et trækplaster 
på ligasæsonens første hjem-
mekamp. Kun 622 så kam-
pen i Thy Hallen - det laveste 
i en sæsons første hjemme-
kamp siden 2009. 

 { Tidlige udvisninger 
Ribe-Esbjergs Rasmus Bertel-
sen skulle kun bruge 50 se-
kunder på at få sin første ud-
visning - og efter syv minut-
ter fulgte nummer to. I første 
halvleg var Mors-Thy i overtal 
fire gange, men overtalsspil-
let var alt for svagt til, at det 
gav effekt på måltavlen. Til 
gengæld vandt Mors-Thy 
halvlegens eneste undertal 
med 2-1. 

 {Syv mod seks kostede 
Noget af det, Mors-Thy sta-
dig skal arbejde med, er spil 
uden målmand. I slutningen 
af første halvleg fik Ribe-Es-
bjerg tre gange i træk mulig-
hed for at afslutte på tomt 
mål. Det gav to ærgerlige 
scoringer til gæsterne.

RUNDT OM KAMPEN

Denne mand kan blive et slutspil værd. Kasper Larsen ser ud til at 
blive en af de bedste tilgange i Mors-Thys historie.

For et halvt år siden forlod en sønderknust Lasse Pedersen banen 
efter en katastrofekamp hjemme mod Århus. Siden ser han ud til 
at have rykket sig, for de to første ligakampe i sæsonen har været 
meget opløftende. Mod Ribe-Esbjerg var den 21-årige højrefløj 
blandt de allerbedste på et stærkt MTH-hold.

Marcus Dahlin løftede niveauet efter en ringe første halvleg.

var stillingen kun 9-11, da 
anden halvleg blev fløjtet op 
- hvorefter Mors-Thy reelt 
overmandede Ribe-Esbjerg.

De havde større profiler på 
holdkortet, men de havde 
ingen som Kasper Larsen. 

Den nye MTH-målmand har 
i sine to første ligakampe 
stået på så højt et niveau, at 
han lige nu ligner det måske 
bedste nyindkøb i Mors-Thys 
historie. Igen mod Ribe-Es-
bjerg passerede rednings-

procenten 50 - i høj grad og-
så takket være et forsvar, der 
i anden halvleg tog brodden 
af blandt andre en klasse-
spiller som Lukas Karlsson.

I løbet af anden halvlegs 
første 14 minutter smed en 
arrig Claus Uhrenholt time 
out-kortet to gange og ud-
delte skideballer til sine spil-
lere. 

Det hjalp ikke. Larsen var 
stadig på toppen, og Mors-
Thy, der efter pausen havde 
fået mere tempo i angrebs-
spillet, var reelt en klasse 
over sine modstandere, der 
allerede 10 minutter før tid 
måtte konstatere kampen 
afgjort ved stillingen 20-13.

Sejren kunne været blevet 
større, men seks mål var nok 
til at vippe TTH Holstebro af 
førstepladsen og sikre en hi-
storisk god sæsonstart for 
Mors-Thy Håndbold.

Ned i klichéskuffen
Og så var det op med para-
derne. Alle spørgsmål om 
førsteplads blev besvaret 
med sikre greb ned i spor-
tens klichéskuffe efter ven-
dinger som ”en kamp ad 
gangen” og ”vi er i en pro-
ces”. 

Det er ikke så mærkeligt, 
for ingen rigtig nordvestjyde 
har nogensinde snakket sig 
til succes. 

Men den lokale ligaklubs 
omgivelser kan roligt glæde 
sig til resten af sæsonen. De 
dobbelte parader er bevis 
nok i sig selv. Dem, der fal-
der uden for banen, viser, at 
Mors-Thy er på rette vej.

KAMPFAKTA:
 {Stillinger undervejs: 3-3, 4-6, 

9-7, 9-11 (pause), 12-12, 16-13, 20-
13, 22-15. 

 {Mål, Mors-Thy: Stefan Nielsen 
6 (1), Henrik Tilsted 4, Lasse Pe-
dersen 4, Marcus Dahlin 3, Nicko-
lei Jensen 2, János Stranigg 1, Al-
lan Toft Hansen 1, Mads Ander-
sen 1.

 {Mål, Ribe-Esbjerg: Morten Ny-
berg 4, Rasmus Nielsen 2 (1), Lu-
kas Karlsson 2, Jacob Holm 2, 
Pelle Guldager 2, Jonas Tide-
mand 1, Aku Kreutzmann 1, Jonas 
Hansen 1, Sonny Landberg 1. 

 {Dommere: Per Olesen og 
Claus Gramm Pedersen.

 {Udvisninger: Mors-Thy 2, Ribe-
Esbjerg 6.

Angrebsspillet havde det lige så svært som forudsagt inden kam-
pen af anfører Christoffer Cichosz.

Jan Paulsen har stadig meget at arbejde med på sit hold.

Af David Højmark
dh@mf.dk

THISTED: Straks efter kampen 
gik snakken blandt flere i 
Thy Hallen på, at Mors-Thy i 
næste runde møder opryk-
kerne fra Randers HH og 
derfor har en gylden chance 
for at stå med seks point for 
tre kampe, når Kolding-Kø-
benhavn kommer til Nykø-
bing den følgende torsdag.

MTH-træner Jan Paulsen 
var dog hurtig til at bekæm-
pe alle former for forvent-
ningspres mod sit hold, da 
han afviste at gøre Mors-Thy 
til favoritter mod Randers.

- Så vidt jeg ved, tabte de 
kun med en til BSV, så favo-
ritværdigheden vil jeg ikke 
tage på mig, sagde træne-
ren, der lige som sine spille-
re forsøgte at holde fokus på 
proces og den enkelte kamp. 
Også da han blev konfronte-
ret med en tilskuers ord om, 
at Mors-Thy skal nyde første-
pladsen, så længe de har 
den.

- Jeg er ligeglad med, om 
vi er nummer et, to, tre eller 
fem. Jeg kigger ikke på stil-
lingen. Vi tager en kamp ad 
gangen, sagde Jan Paulsen.

Skal være ydmyge
Han beskrev sejren over Ri-
be-Esbjerg som en arbejds-
sejr sikret på godt håndværk. 
Og så slog han fast, at Mors-
Thy har en del at forbedre.

- Det er stadig et nyt hold, 
der har mange ting at arbej-
de med. Vores kontraspil er 
ikke godt nok. Defensivt har 
det været godt nok til at mat-
che de hold, vi har mødt, 
men der kommer bedre hold 
end dem, sagde Jan Paulsen.

Også dagens topscorer,  
Stefan Nielsen, lagde en 
dæmper på euforien over 
sejren og førstepladsen.

- Selvfølgelig jubler vi, og 
vi skal også nyde det. Men vi 

er nødt til at være ydmyge i 
forhold til ligaen, for det er 
nogle rigtig gode hold, sag-
de han efter at have glædet 
sig over, at de gode defensi-
ve takter mod GOG blev gen-
taget mod Ribe-Esbjerg.

Og så forklarede han, 
hvorfor det er så vigtigt for 
Mors-Thy at tage en kamp ad 
gangen.

- Vi er nødt til at tænke i 
proces og blive bedre. Så må 
vi se, hvor langt det rækker - 
og hvis det rækker til, at vi 
også vinder de næste kampe, 
er vi glade, sagde han.

Drømmeagtig seniorstart
Det var Kasper Larsen nu al-
lerede i lørdags. Klassekee-
peren havde da også grund 
til det efter i  den grad at ha-
ve spillet en rolle i den per-
fekte pointhøst.

- Det var ikke det, vi havde 
regnet med. Vi er et nyt hold, 
der går til den fra start, og 
mange ting lykkes for os, så 
vi er sindssygt glade, sagde 
han og beskrev den gode 
energi i anden halvleg som 
årsag til, at Mors-Thy hurtigt 
trak fra.

Det var Mads Andersen 
med til, og den unge 
førsteårssenior var måske 
den, der lagde mindst bånd 
på sin glæde efter en drøm-
meagtig start på seniorkarri-
eren.

- Det er fedt at få så megen 
tillid - og at han (Jan Paul-
sen, red.) også tror på mig, 
når det gælder, sagde Mads 
Andersen, der fik æren af at 
afgøre kampen definitivt 
med sin scoring til 20-13 - i 
to forsøg.

- Jeg var klar til at få en ski-
deballe efter at have skudt 
den første i paraderne, men 
så var jeg heldig, at den 
dumpede ned foran mig 
igen, sagde han.

Paulsen afviser 
favoritrolle mod 

 » Vi er nødt til at tænke i proces og blive bedre. Så 
må vi se, hvor langt det rækker - og hvis det rækker 
til, at vi også vinder de næste kampe, er vi glade. 
STEFAN NIELSEN, Mors-Thy Håndbold 3 kampe vil Mors-Thy have brugt på at hente sæsonens 

seks første point, hvis de slår Randers HH på lørdag. I 
klubbens ni første sæsoner har Mors-Thy i gennemsnit 
skulle bruge 9,6 kampe på at hente seks point.


