Det er så surt. Jeg har fået en god start, og hele
»
»
holdet er kommet forrygende fra land i ligaen. Det er

»»

Jeg var imponeret over, at vi kunne være med i 40
minutter. Når man ser på, at vi spiller med så fysisk underlegen en bagkæde, så burde det ikke kunne lade sig gøre.

super bittert. Det er over en halv sæson, jeg misser.
NICKOLEI JENSEN, knæskadet MTH-profil

JAN PAULSEN, Mors-Thy Håndbolds cheftræner

Tilsted: Vi
brændte
for meget
Af Lars Bang Bertelsen
lbb@mf.dk

NYKØBING: Mors-Thy Hånd-

bolds Henrik Tilsted viste
den form, der i sidste sæson
gjorde ham til en af sit holds
helt store profiler, da MorsThy i aftes trods en god fight
måtte se sig besejret KIF Kolding-København.
I første halvleg var Tilsted
den helt store oplevelse hos
hjemmeholdet, men han gik
ned med sine holdkammerater i anden halvleg.
- Vi var flot med i 40 minutter, men så gik vi desværre lidt i stå. Jeg ved ikke, om
vi blev trætte, men det var
nok en kombination af flere

ting. Vi brændte også nogle
chancer i den periode, hvor
de trak fra, sagde Henrik Tilsted.
Han betonede, at MorsThy kunne tage meget positivt med fra kampen.
- Selv om vi har tabt en
kamp, så leverede vi langt
hen ad vejen en god præstation, og vi har fået en god
start på sæsonen. Vi tror på
det, vi går og laver. Og vi får
flere ressourcer at trække
på, når de skadede spiller
bliver klar, sagde Tilsted.
Foruden
knæskadede
Nickolei Jensen har MorsThy lige nu Jens Chr. Kjær
Brauner og Rasmus Søby på
skadeslisten.

Stefan Nielsen og Mors-Thy sled og slæbte sig selv helt derud, hvor
ressourcerne slap op. Og så kom sæsonens første nederlag.

RUNDT OM KAMPEN
{{Feststemt arena
Jyske Bank Mors Arena var
for alvor i ”bette Balkan”mode til storkampen mellem
Mors-Thys tophold og KIF Kolding-Københavns notoriske
DM-favoritter. Fra første fløjt
gjaldede ”Mors-Thy” råbene
ned mod spillerne. Der blev
hujet, skreget og klappet og
buhet behørigt af det stjernespækkede udehold.
{{Tre i træk fra stregen
Udeholdet indledte kampen
med tre succesfulde indspil
til stregspiller Morten
Bjørnshauge, der kvitterede
med at score sit holds første
tre mål.
{{Flyvende Tilsted
I den anden ende ville Henrik
Tilsted ikke stå tilbage og åbnede kampen i flyvende stil
og scorede tre af Mors-Thys
fire første mål.
{{Forbiere fra Kolding
I perioder havde Mors-Thy
succes med syv mod seks
spillet, men gæsterne fik også nemme muligheder for at
score i et tomt mål. Flere
gange svigtede præcisionen
dog de rutinerede stjerner.

Hertil og
ikke længere
BRAG: Kolding-Københavns fysik blev stopklods for MorsThy Håndbolds himmelstormere
MORS-THY
KOLDING-KBH
HÅNDBOLD - LIGA HERRER

21-26

NYKØBING: Der er den om

KAMPFAKTA
MORS-THY HÅNDBOLD VS. KIF KOLDING-KØBENHAVN
{{Stillinger undervejs:
1-3, 6-5, 9-7, 13-14 (pause), 15-14, 17-19 og 18-23.
{{Målscorere for Mors-Thy:
Henrik Tilsted 6, Stefan Nielsen 4, Nicolai Sommer 4, Allan Toft
Hansen 3, Christoffer Cichosz 1, Marcus Dahlin 1, Mads Andersen
1, Lasse Justesen 1.
{{Målscorere for Kolding-København:
Magnus Landin Jacobsen 5, Konstantin Igropulo 5, Morten
Bjørnshauge 5, Bo Spellerberg 4, Antonio Garcia 3, Nicolas Kristiansen 3, Cyril Viudes 1.
{{Udvisninger:
Mors-Thy 1 og Kolding-København 1.
{{Dommere:
Mads Hansen og Martin Gjeding.
{{Tilskuere:
1626 i Jyske Bank Mors Arena.

humlebien, som flyver, selv
om det faktisk ikke er fysisk
muligt.
Måske har Mors-Thy
Håndbolds sensationelle åbning på ligasæsonen med tre
sejre i sæsonens første tre
kampe været gjort af det
samme stof. I hvert fald landede bien på jorden, da KIF
Kolding Københavns notoriske DM-favoritter i aftes
vandt med sikre 26-21 i ellers feststemte og tætpakkede Jyske Bank Mors Arena.
Målt på spillerbudgettet er
der en verden til forskel på
de to klubber. Og et kig på
Mors-Thys bagkæde overfor
de hærdebrede muskelmænd i gæsternes forsvar
skar den forskel ud i pap.
Mors-Thy kunne ganske enkelt ikke matche gæsterne
på fysikken, og det blev afgørende, da kræfterne og
ideerne slap op for hjemmeholdet i anden halvleg.
Længe var Mors-Thy rigtig
godt med, og det hører også

med til billedet, at Kolding
ikke viste skræmmende spillemæssigt niveau. Til gengæld viste gæsterne skræmmende rutine.
Anonyme udlændinge
Det kan godt være, at Kolding ikke spiller spektakulært. Men at straffe fejl, dét
kan de gamle drenge, selv
om gæsterne tillod sig at kaste et par forsøg fra egen banehalvdel forbi et tomt
Mors-Thy mål, når værterne
spillede syv mod seks, som
de gjorde i stort set hele
kampen i erkendelse af, at
klejne bagspillere som Nicolai Sommer, Stefan Nielsen

og purunge Mads Andersen
ikke kunne matche gæsternes fysik. Det samme gjaldt
de to udlændinge ungarske
Janos Stranigg og svenske
Marcus Dahlin, der begge
optrådte temmeligt anonymt. Og savnet, dét var
profilen Nickolei Jensen,
der er ude frem til februar
med et overrevet bagerste
korsbånd i venstre knæ.
Venstrefløjen Henrik Tilsted var Mors-Thys bedste
på en dag, hvor han især
tryllede i første halvleg, hvor
han scorede fem af sine seks
mål.
Mors-Thys chetræner Jan
Paulsen roste sit hold.

Jan Paulsen roste sine spillere for præstationen i en svær kamp.

- Vi er ramt på ressourcerne og fysisk klart underlegne, men gutterne knoklede
på. Jeg var imponeret over,
at vi kunne være med i 40
minutter. Når man ser på, at
vi spiller med så fysisk underlegen en bagkæde, så
burde det ikke kunne lade
sig gøre. Men de her gutter,
de knokler bare på. Og de
tror på det, vi laver. Vi er også ved at få en sikkerhed og
styr på vores roller, sagde
han.
Jan Paulsen ærgrede sig
over, at Mors-Thy i den afgørende fase af kampen savnede skarphed.
- Vi manglede redninger,
da det gjaldt. Og vi brændte
også nogle chancer og et par
straffekast i den periode,
hvor Kolding trak fra. Og så
manglede vi, at Dahlin fik
stemplet ind, sagde træneren som mod kampens slutning fik prøvet lidt af i forsvaret.
- Det var fint, at vi fik Mads
Andersen ind i forsvaret og
dække centralt. Og vi fik
prøvet både Allan (Toft Hansen, red.) og Henrik (Tilsted, red.) som backs i forsvaret, sagde cheftræneren.

Nickolei er korsbåndsskadet
SURT: Mors-Thy må undvære profilen Nickolei Jensen frem til februar
Af Lars Bang Bertelsen
lbb@mf.dk

NYKØBING: Han har åbnet sæ-

sonen i sin nye klub i forrygende stil, men nu er MorsThy Håndbolds profil Nickolei Jensen ude med et skadet
korsbånd frem til februar.
Det oplyste Mors-Thys fysioterapeut Tonny Nedergaard kort før begyndelsen
på storkampen aftes i Jyske
Bank Mors Arena mod KIF
Kolding-København.
- Jeg har ikke spillet med
helt åbne kort overfor pressen. Det beklager jeg. Vi har
vidst siden forrige uge, at
Nickolei har overrevet det
bagerste korsbånd. Det er ikke så slemt som, hvis det
havde været det forreste
korsbånd, men det er stadig
en lang pause. Vi har undladt at melde ud, fordi han
er en profil, så senest Randers og i dag Kolding har

måttet forberede sig på ham,
siger Tonny Nedergaard.

Selv er Nickolei Jensen
forbandet over skaden.

- Det er så surt. Jeg har fået
en god start, og hele holdet

er kommet forrygende fra
land i ligaen. Det er super
bittert. Det er over en halv
sæson, jeg misser, sagde den
tidligere Skive-spiller, der
dog viste lidt galgenhumor
midt i alt det triste.
Spillede med skade
- Jeg regner med, at gutterne stadig ligger nummer et,
når jeg er tilbage, sagde han.
Skaden opstod under træning før sæsonstarten, og
Nickolei Jensen spillede både pokalkampen og sæsonens første ti turneringskampe, inden det blev konstateret, at korsbåndet altså
var overrevet.

I sæsonens tidlige kampe lignede Nickolei Jensen en nøglespiller for Mors-Thy. Nu må holdet
undvære ham frem til februar.

{{Hvidt i positiv fokus
I sidste sæson fik Mors-Thy
Håndbold point i begge sine
kampe mod KIF Kolding-København. Da de to hold mødtes i Thy Hallen havde den
tidligere landsholdskeeper
Kasper Hvidt en rigtig skidt
dag, men han fik revanche i
Jyske Bank Mors Arena, hvor
veteranen havde flere store
redninger i den periode, hvor
gæsterne trak fra.
{{Hvidt i negativ fokus
Mens han leverede redninger, så stjal Kasper Hvidt også billedet på mindre flaterende vis i et par situationer,
hvor målmanden fik næsten
hele hallen på nakken. Først
kastede han bolden væk, efter der var fløjtet, og senere
løb han efter Mors-Thys Stefan Nielsen for at forklare
ham, at det var helt forkert,
at han havde fået et straffekast.
{{Stærke dommere
Selv om det altid kan virke
provokerende, at gamle
stjerner som Kasper Hvidt,
Lars Jørgensen og Bo Spellerberg får lang snor i forhold til
brok, så var landets bedste
dommerpar Martin Gjeding
og Mads Hansen glimrende
opmænd kampen.
{{Lille pause
Der venter nu Mors-Thy en
mindre kamppause. Det er
international uge, og derfor
skal de blå først i aktion igen
8. oktober, hvor det gælder
udekampen mod SønderjyskE, der traditionelt er stærke hjemme i ”Skansen”.

