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MORS-THY: En sensationel sti-
me af sejre blev brudt mod 
Kolding-København, men 
selvtilliden er intakt, når 
Mors-Thy i dag fortsætter li-
gasæsonen i Sønderborg.

Her tager Sønderjyske 
imod, og ifølge MTH-anfører 
Christoffer Cichosz får de be-
søg af en flok nordvestjyder 
med tro på sig selv.

- I store dele af kampen 
mod Kolding-København 
spillede vi fint, så det skal vi 
bare forsøge at fortsætte 
med, siger han og forventer, 
at de tre sejre inden sæsonens 
første nederlag også kan bru-
ges i dag.

- Der er ingen tvivl om, at 
det bliver svært, men hvis vi 
spiller, som vi har gjort i de 
første kampe, har vi en fin 
chance for at drille dem rigtig 
meget, siger han.

- Vi har spillet godt, og det 
skal vi bare fortsætte med at 
gøre. Så må vi se, om det er 
nok til to point. Det er ikke 
sikkert, at det er det, men hvis 
vi spiller godt, har vi en god 
chance, siger Christoffer Ci-
chosz.

Gode erfaringer
Han har da også grund til at 
tro på et godt resultat. Siden 
Mors-Thy for tre år siden blev 
lammetævet med 14 mål har 
udekampene mod Sønderjy-
ske været meget opmuntren-

de. I 2014 vandt man med to. 
Året efter blev det uafgjort, 
og i samme periode er to ud 
af tre hjemmekampe vundet. 

- Vi har haft nogle ganske 
fine kampe, mens jeg har væ-
ret på Mors. I mit første år la-
vede vi lidt af et tyveri derne-
de, og sidste år burde vi have 
vundet. Men et point i Søn-
derjyske er rigtig fint, siger 
Christoffer Cichosz, der ger-
ne tager hjem med en uaf-
gjort i dag. 

Det bliver dog svært mod et 
hold, der efter nederlag 
hjemme mod Aalborg og 
Bjerringbro-Silkeborg samt 

uafgjort hos Skanderborg fik 
sæsonens første sejr, da de i 
tirsdags slog HC Midtjylland i 
Herning med 27-26.

- De er kommet okay fra 
land, og hvis de vinder over 
os, har de fået de point, de 
kan være godt tilfredse med, 
siger MTH-anføreren.

Søby og Brauner tilbage
Han melder i øvrigt om tilba-
gevendte kræfter i truppen. 
Både Rasmus Søby og Jens 
Christian Brauner trænede 
med fredag og er til rådighed, 
hvis træneren vil bruge dem.

Dermed er kun langtids-

skadede Nickolei Jensen ude 
af billedet for et hold, der ud-
over at håndtere hjemmehol-
dets angrebsspil skal træffe 
de rigtige beslutninger i of-
fensiven. 

- Vi skal have nogle fløjaf-
slutninger og afslutninger 
udad i banen. De har nogle 
store drenge, som helst ikke 
vil bevæge sig for meget. Så 
hvis vi kan få lukket ned for 
deres tunge angrebsspil og få 
deres tunge spillere ud at lø-
be i forsvaret, tror jeg, at vi 
kan drille dem, siger Chri-
stoffer Cichosz.

Selvtilliden er i behold
LIGAKAMP: Mors-Thy skal på vanskelig opgave hos Sønderjyske

Christoffer Cichosz har lagt kampen mod Kolding-København bag sig og vil udnytte selvtilliden fra de før-
ste kampe i dag mod Sønderjyske.  Arkivfoto: Torben Hansen


