
storholdet i en tv-kamp, hvor 
alt presset er på modstande-
ren. Det er ikke en kamp, 
hvor nogen forventer, at vi 
skal have point, siger Jan 
Paulsen, der i første omgang 
har det mål, at Mors-Thy 
skal fastholde de gode takter 
fra sæsonens første tre kam-
pe.

- Jeg vil være tilfreds, hvis 
vi igen yder en god præstati-
on. Når vi møder så stærkt et 

hold, så skal vi spille op til 
vores allerbedste for bare at 
have en chance for at få et re-
sultat. Det vil være en kæm-
pe overraskelse, hvis vi får 
point, siger han.

Fysisk udfordring
Han var på plads i Kolding i 
mandags, da aftenens mod-
stander skuffede med uaf-
gjort mod HC Midtjylland i 
en kamp, hvor Kolding-Kø-
benhavn ellers var i klar vin-
derposition og blandt andet 
var foran med fem mål ved 
pausen.

- Kolding har også skiftet 
meget ud på holdet. De har 
meget rutinerede spillere og 
en spændende spillestil, 
men de har endnu ikke væ-
ret så effektive i denne sæ-
son. De bliver meget, meget 
stærke, når deres spil finder 

sit niveau. Vi kan kun håbe, 
at det ikke sker mod os, siger 
Jan Paulsen og fremhæver 
udeholdets store fysik som 
den største udfordring.

- De er store og stærke i for-
svaret, og de kommer med 
en enorm tyngde i angrebet, 
siger træneren.

Meget tyder på, at Jyske 
Bank Mors Arena bliver tæt-
pakket til aftenens opgør, 
hvor Mors-Thy håber at få 
genrejst tilskueropbaknin-
gen på hjemmebanen bette 
Balkan ovenpå sæsonens to 
første hjemmekampe (po-
kalkampen mod Aalborg og 
ligakampen mod Ribe-Es-
bjerg), hvor kun henholdsvis 
godt 500 og godt 600 tilsku-
ere var på plads i Thy Hallen, 
der i de kampe var mere bet-
te end Balkan.

Af Lars Bang Bertelsen
lbb@mf.dk

NYKØBING: At sænke slagski-
be er en gammel børneleg, 
men den skal Mors-Thy 
Håndbolds spillere måske 
genopfriske til aftenens stor-
kamp mod de notoriske DM-
favoritter fra KIF Kolding 
København.

Udeholdet kommer nem-
lig med hele sin spanske ar-
mada (på spansk betyder ar-
mada militær flåde) af stjer-
nespillere. Og målt på bud-
get og spillermateriale er der 
i sandhed tale om Davids 
kamp mod Goliath.

Men Mors-Thy går ind til 
kampen med masser af selv-
tillid. Cheftræner Jan Paul-
sens mandskab har overra-

sket alt og alle med maksi-
male seks point i sæsonens 
tre første kampe.

Højt humør
- For os kommer den her 
kamp på et perfekt tids-
punkt. Vi har åbnet sæsonen 
godt, og spillerne har selvtil-
lid. Der er højt humør i trup-
pen. Med god grund har 
spillerne en stor grund på de 

ting, som vi går og arbejder 
med, og nu tager vi imod 

MTH vil  
sænke  
armada
HÅNDBOLD: Mors-Thy sprudler af  
selvtillid før aftenens storkamp mod  
KIF Kolding-København

Jan Paulsen er spændt på om hans mandskab kan  
håndtere den store fysik hos Kolding-København i  

aftenens ligabrag i Jyske Bank Mors Arena. Arkivfoto

Kasper Larsen har hidtil været 
en nøglefigur for Mors-Thy og 
var efter sæsonens tre første 
spillerunder rangeret som  
ligaens bedste keeper målt på 
samlet redningsprocent. Han 
skal levere igen i aften, hvis 
Mors-Thy skal skabe endnu  
en overraskelse. 
Arkivfoto

» For os kommer 
den her kamp på 

et perfekt tidspunkt.  
Vi har åbnet sæsonen 
godt, og spillerne  
har selvtillid.
JAN PAULSEN, MTHs cheftræner


