De blå fans grebet af stor eufori
UBESEJRET: Mors-Thy Håndbolds
flotte sæsonstart har sat fart i salget
af billetter til Kolding-kampen torsdag
Af Jens Peter Svarrer
jps@mf.dk

THY-MORS: Med tre sejre på

stribe markerer Mors-Thy
Håndbold sig i ligaen på niveau med storklubber som
Aalborg Håndbold og de
danske mestre fra Bjerringbro-Silkeborg, der heller ikke har sat et point til endnu.
Og når den suveræne - og
måske for de fleste også noget overraskende - start på
årets turnering krydres med
en hjemmekamp mod KIF
Kolding-København, så er
der en ting, der er helt sikker: Så melder tilskuerne i
den grad deres ankomst, når
der torsdag aften fløjtes op
til opgøret mod de mangedobbelte danske mestre i Jyske Bank Mors Arena.
- Nu og her (tirsdag eftermiddag, red.) er der 28 billetter til siddepladser tilbage, lyder det fra Johannes
Veje fra Mors-Thy Håndbolds administration i Nykøbing.
Det vil sige, at klubben et
par dage er tæt på at kunne
tænde de røde lamper, når
det gælder om at få besat de i
alt 1168 siddepladser, der er
i hallen.
- Vi overvejer, om vi skal
stille en stolerække op, som
vi har gjort før, nede langs
gulvet, siger Johannes Veje.
Det er sket enkelte gange
før, når store hold har været

på besøg, eller når de håndboldglade fans som regel
mellem jul og nytår har fundet det skønt med en tur i
hallen. Og så ellers den gang
tilbage i 2013, da Mors og
Thy oplevede en sand håndboldeufori, da det lokale
hold skabte sensation ved at
spille sig gennem slutspillet
med en semifinaleplads som
fornem endestation.
Der er klubben ikke endnu
trods det skarpe udlæg,
men:
- Vi har ikke solgt så mange
billetter så hurtigt de seneste to år. Der er en voldsom
hype omkring Mors-Thy lige
nu på grund af sæsonstarten. Den er ikke så voldsom
som i 2013, men vi kan klart
mærke, at det ulmer, tilføjer
Camilla Gylden Thomsen,
der også arbejder i administrationen hos Mors-Thy
Håndbold.
- Vi kan mærke det på opmærksomheden - ikke bare
på billetsalget, men også i
antallet af følgere og kommentarer på vores sociale
medier. Det er gået voldsomt
op den seneste uge, siger
hun.
Om kampen mod KIF Kolding-København ender med
fire på stribe, tør kontoret
ikke gisne om.
- Det kunne være helt vanvittigt, men det bliver helt
sikkert svært, forudser Camilla Gylden Thomsen.

Stemningen blandt tilskuerne var høj tilbage i de glade dage i 2013, da Mors-Thy spillede sig i DM-semifinalen. Den gode sæsonstart i år
har sat gang i noget lignende. 
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