Mors-Thy
fik point i
vildt drama
GYSER: Kasper Larsen blev helten
med reddet straffekast efter tid i udekampen mod Sønderjyske
SØNDERJYSKE
MORS/THY
HÅNDBOLD, LIGAEN

28-28

Af Lars Bang Bertelsen

»

Man skal regne
med os i år.

JONAS DEGNBOL, MTH-træner

lbb@mf.dk

SØNDERBORG: Han startede

kampen på bænken med lidt
problemer med det ene
baglår, og først i de sidste
minutter kom målmand Kasper Larsen i spil, da MorsThy lørdag mødte Sønderjyske på udebane i ligaen.
Og hvilket indhop for den
tidligere BSV-keeper, der har
fået en forrygende start på
sæsonen i sin nye klub. I Sønderborg kom han ind og rullede gardinet ned, og han
kronede præstationen med
at blive sit holds helt store
helt, da han efter tid reddede
det ene point hjem til MorsThy ved at klare et straffekast fra Sønderjyskes Jonas
Samuelsson. Dermed blev til
pointdeling via 28-28.
- Det var fantastisk. Han

kom virkelig ind og tog fra efter at Nikolaj Pedersen ellers
havde stået okay, siger MorsThys målmands- og assistenttræner Jonas Degnbol.
Stærk holdindsats
Mors-Thy havde flere føringer i første halvleg, men
Sønderjyske indhentede og
overhalede gæsterne og var i
anden halvleg flere gange
foran med fire mål. Men
Mors-Thy kæmpede til det
sidste og belønningen havde
altså form af et point på en
svær udebane.
- Det sender et stærkt signal. Der er mange hold, der
kommer til at tabe hernede.
Vi viser, at det ikke er tilfældigt, at vi vandt de første tre
kampe. Man skal regne med

os i år. Det var en stærk holdindsats, og endnu engang
viste vi fantastisk moral og
arbejdsvilje. Vi var igen gode
i syv mod seks spillet, hvor vi
har dygtige vurderingsspillere. Og så var det vigtigt, at
Marcus Dahlin bragte noget
skudkraft fra distancen, siger Jonas Degnbol, der melder om højt humør i MTHtruppen.
- Med straffekastet til sidst
kunne det nemt være blevet

til nul point. Det ville have
været en hård mavepuster,
efter at vi havde kæmpet os
så flot tilbage. Der var
enorm glæde hos spillerne
efter kampen, siger Degnbol.

KAMPFAKTA
{{Stillinger undervejs: 2-5, 4-7,
9-8, 11-11, 14-14 (pause), 20-16,
23-21, 26-23, 27-27.
{{Mål Sønderjyske: Simon Kristiansen 6, Mattias Thynell 5, Adam

Kasper Larsen blev halv matchvinder, da han med et reddet straffekast efter tid sørgede for, at Mors-Thy fik uafgjort i udekampen
mod Sønderjyske. 
Foto: Henrik Louis
Nyfjäll 5, Jonas Samuelsson 3,
Claus Kjeldgaard 3, Jacob Pedersen 3, Kenneth Bach Hansen 2,
Frederik Børm 1.
{{Mål Mors-Thy: Marcus Dahlin
10, Stefan Nielsen 6, Nicolai
Sommer 5, Lasse Justesen 2,
Henrik Tilsted 2, Christoffer Cichosz 1, Jens Christian Brauner 1,

Lasse Pedersen 1.
{{Udvisninger: Sønderjyske 6,
Mors-Thy 6.
{{Tilskuere: 2200

Svensknøglen
SUCCES: Marcus Dahlin fik lidt af et gennembrud i blåt
med 10 kasser og fem assists mod Sønderjyske
Af Lars Bang Bertelsen
lbb@mf.dk

SØNDERBORG: Man har kun-

net ane potentialet, og lørdag fik svenskeren Marcus
Dahlin lidt af et gennembrud for Mors-Thy Håndbold.
Den nye venstrehåndsskytte med arbejdsplads på
højre back scorede 10 kasser
og havde oven i hatten fem
assists på en dag, hvor hans
indsats dermed var en vigtig
(svensk)nøgle til, at MorsThy fik det ene point med
hjem fra en af ligaens sværeste udebaner.
Marcus Dahlin glædede

sig dagen derpå over sin gode præstation.
- Det var supergodt for
mig. Jeg fik revanche for
Kolding-kampen, hvor jeg
ikke rigtig kom i gang. Det
var bare en af de dage, hvor
de gik ind. Jeg scorede på
mit første skud, og så sad
den der bare, lød det søndag
fra Marcus Dahlin, da Morsø
Folkeblad fangede ham på
mobiltelefonen.
Svenskeren erklærede sig
særdeles tilfreds med et point i Sønderjylland.
- Det var en god kamp. Vi
spillede godt, og det gjorde
Sønderjyske også. Vi var ikke ordentlig klar, da vi kom

ud til anden halvleg, og derfor kom de foran med fire
mål. Set i det lys og når man
tænker på straffekastet til
sidst, så skal vi være meget
glade for uafgjort, sagde
Marcus Dahlin.
Den høje svensker føler, at
han er faldet godt til i sin nye
klub.
- Jeg er rigtig glad for at
være i Mors-Thy. Spillerne
og trænerne og folkene i og
omkring klubben er rigtig
søde. Og vi har et spændende hold. Jeg pendler fra Viborg, hvor jeg bor, men det
er ikke så langt, så det går
fint med at få det til at hænge sammen, sagde Dahlin.

Marcus Dahlin er glad for sin start i Mors-Thy Håndbold, hvor svenskeren føler, at han er faldet godt til.
Arkivfoto: Claus Søndberg

