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Nickolei Jensen blev skånet

udesejre i træk nåede Mors-Thy op på i Randers. Det
er kun anden gang i klubbens 10 år lange historie, at
Mors-Thy har vundet to udekampe i træk. Første gang
var i foråret 2013 med sejre over TMS Ringsted og BSV.

MORS-THY: Det var for at forhindre forværring af en knæskade, at

Nickolei Jensen ikke var med for Mors-Thy i lørdags mod Randers.
Det oplyser fysioterapeut Tonny Nedergaard, som håber, at den
stærke bagspiller er med mod Kolding-København på torsdag. -dh

Marginalerne var med Mors-Thy
TRE PÅ STRIBE: Oprykkerne slået til allersidst
RANDERS HH
MORS-THY
HÅNDBOLD - LIGA

Stefan Nielsen var igen blandt
de bedste, da Mors-Thy vandt i
Randers.  Arkivfoto: Peter Mørk
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Af David Højmark
dh@mf.dk

RANDERS: Topholdets held.

En oprykkers ubarmhjertige
lod. Eller bare et blåt fighterhjertes erobring af de afgørende marginaler.
Der er sikkert mange forklaringer på, at Mors-Thy
lørdag vandt tredje kamp af
tre mulige, da de trods dårligt angrebsspil overvandt
modgang i flere perioder og
til sidst sikrede sig begge point i udekampen mod Randers HH.
En af forklaringerne var
dog den mentale styrke, der
tidligt i sæsonen er på vej til
at blive et varemærke for ligaens uvante tophold.
- Vi holdt hovedet koldt i
anden halvleg, og det blev
udslagsgivende i forhold til
Randers, som måske stressede lidt. Vi blev ved med at tro
på det, og det bar frugt, lyder
det fra Jonas Degnbol, assistenttræner for Mors-Thy
Håndbold.
Mors-Thy var bagud i begge halvlege. Med tre i første
halvleg og med fire efter det
fejlfyldte første kvarter af
anden. Men selv om Randers HH også efter udligningen til 19-19 fik seks etmålsføringer i træk, endte marginalerne med at gå MorsThys vej - og to minutter før
tid kunne en ellers svag Marcus Dahlin bringe gæsterne
foran.
Det behagede de godt og

vel halvanden hundrede
medrejsende MTH-tilhængere, der med det store fremmøde fik understreget den
lokale håndboldfeber, der
tager mere og mere form. Og
da kampen lidt efter var
overstået med tredje sejr af
tre mulige, var humøret også i top i trænerteamet.
- Det var en dejlig sejr at få
på udebane. Alle udesejre er
gode, og det var denne også,
selv om det var mod Randers. Så vi nyder det meget,

siger Jonas Degnbol.
Uden Nickolei Jensen
Lige som mod Ribe-Esbjerg
var det defensiven, der trak
det store læs på vej mod sejren. Mors-Thy var uden en
skadet Nickolei Jensen, og
det kunne ses på angrebsspillet.
- Vi fandt ikke helt rytmen
i angrebet. Derfor lavede vi
en del fejl. Forsvaret stod
egentlig fint, selv om de lavede 26 mål. Jeg synes ikke,

at 26 var helt vildt, for der
var også nogle heldige mål
imellem. Vores forsvar er jeg
rigtig godt tilfreds med. Det
er mere vores angreb, vi skal
arbejde videre med, siger Jonas Degnbol, som dog også
fremhæver lørdagens ihærdige modstander.
- De kæmpede flot og kom
hurtigt fremad. Det var den
kamp, de havde set efter, og
det var den, de skulle vinde.
Så de gav alt. Men det er superflot, at vi fik den tredje

sejr i træk, siger Jonas Degnbol.
Kanondejlig start
Han, Mors-Thy og klubbens
tilhængere tæller nu ned til
på torsdag. Da kommer KIF
Kolding-København til Nykøbing for at møde holdet,
der efter tredje spillerunde
sensationelt er på ligaens
førsteplads.
Forinden er Aalborg og
BSV med en tidligere start
på fjerde spillerunde for-

mentlig rykket forbi, men
det fjerner intet af fornøjelsen ved at se frem imod et
ægte topopgør med MorsThy som det øverstplacerede
hold.
- Vi glæder os rigtig meget,
og man skal også glæde sig
til sådan en kamp. Jeg håber
også, at folk fra Mors og Thy
glæder sig, for det kunne være super, hvis vi kan fylde
hallen. Så får Kolding-København det svært, siger Jonas Degnbol, inden han alligevel lægger en dæmper på
begejstringen.
- Det er kanondejligt at få
sådan en start. Man kunne
også have fået tre kampe og
nul point, og det ville være
stressende. Men vi er nødt til
at bevare begge ben på jorden, for vi er et hold, der skal
kæmpe os til sejre og tage
dem, vi kan få. Vi skal nok få
modgang på et tidspunkt,
men lige nu løser vi det meget godt, siger han.

KAMPFAKTA
{{Stillinger undervejs: 3-2, 6-3,
7-8, 10-10, (12-11), 14-14, 19-15,
20-20, 24-24
{{Mål Randers HH: Viggó
Kristjánsson 7, Lars Skaarup 5,

Lasse Justesen var tilbage efter en skade og erobrede pladsen på
højre fløj fra Lasse Pedersen. Justesen spillede hele kampen, scorede tre på tre og var stærk i forsvaret.
Arkivfoto Claus Søndberg
Kasper Bonnesen 3, Rasmus Lilholt 3, Kristian Ulriksen 3, Nikolaj
A. Nielsen 2, Gustav Falholdt 2,
Simen Strømberg 1
{{Mål Mors-Thy: Stefan Nielsen
5, Christoffer Cichosz 4, Nicolai
Sommer 4, Marcus Dahlin 4, Lasse Justesen 3, Henrik Tilsted 2,
Allan Toft Hansen 2, Mads K. Andersen 1, Nikolaj Pedersen 1, Kasper Larsen 1
{{Udvisninger: Randers HH 6x2

min., Mors/Thy 4x2 min
{{Dommere: Jakob F. Hansen og
Kasper K. Møller
{{Tilskuere: 786

