Mestrene venter for
Mors-Thy Håndbold
HÅNDBOLD: Ovenpå Skanderborg-skuffelsen bliver Mors-Thy presset
maksimalt i aftenens udekamp mod BSVs danske mestre
Af Lars Bang Bertelsen
lbb@mf.dk

SILKEBORG: I fredags spillede
de sæsonens hidtil klart dårligste kamp og blev trods favoritværdighed klædt af på
egen bane mod Skanderborg.
Og i aften venter så den
måske største udfordring,
når Mors-Thy på udebane
skal op mod de forsvarende
danske mestre fra BSV. Mestrene stiller endda op med
selvtillid efter den flotte
Champions League-sejr over
polske Wisla Plock i søndags
i en kamp, hvor veteranen
Michael V. Knudsen i øvrigt
blev nærmest genfødt, da
han gjorde comeback efter
tre ugers skadespause med
syv scoringer og en formidabel indsats.
Hos Mors-Thy var målmanden Kasper Larsen et af
de meget få lyspunkter i den
svage præstation mod Skanderborg. Keeperen, der har
fået en forrygende start i
klubben, er før denne sæson
kommet til Mors-Thy fra netop BSV. Dermed ved han om
nogen, hvad der venter de
blå i aftenens udekamp i
Jysk Arena i Silkeborg.
- Deres kamp mod Visla
Plock viser, hvor stærke de
er. De er forsvarende mestre, og de bygger videre på
et fundament skabt gennem
længere tid. De har ikke skiftet ret meget ud på holdet siden mesterskabet, så spillerne kender konceptet i begge
ender af banen. De giver
dem en god base, og det betyder, at de ikke laver ret
mange fejl. Og så har de topspillere på alle pladser og
masser af rutine, siger målmanden.
Mens BSV med sejren over
polakkerne bejler til at gå videre i Champions League, så
har mestrene på det seneste
haft lidt problemer i den
hjemlige liga. De sidste to
turneringskampe, hjemme
mod Aalborg og ude mod
HC Midtjylland, har holdet
således tabt med et enkelt
mål.
Det betyder, at det efter
Mors-Thys overraskende gode sæsonudlæg med syv point, er to hold på ligaens

Kasper Larsen har været Mors-Thys helt store profil hidtil i denne sæson. I aften er han tilbage på den
hjemmebane, hvor han i sidste sæson var med til at hjemføre DM-titlen til BSV.  Arkivfoto: Peter Mørk
femte- og sjetteplads, der
tørner sammen.
God stemning intakt
Kasper Larsen fornemmer,
at den gode stemning er intakt i Mors-Thys trup trods
skuffelsen mod Skanderborg.
- Det er rart, at vi har en
kamp hurtigt igen. Vi var
meget irriterede over vores
præstation mod Skanderborg, men vi har haft en snak
om det og har lagt det bag
os. Vi har et helt nyt hold, så
det er klart, at der vil være
udfald. Det var der så mod
Skanderborg. Det ændrer ik-

ke så meget. Jeg tror på, at vi
har den mentale styrke til at
komme igen. Vi har stadig
fået en rigtig god start på sæsonen. Nu venter der en meget, meget svær kamp, men
vi tager til Silkeborg for at
yde 100 procent. Så må vi se,
hvad det rækker til, siger
målmanden, der glæder sig
til at vende tilbage til arenaen i Silkeborg, hvor han i sidste sæson var med til at blive
dansk mester.
- Det var en vild oplevelse
og klart den største for mig
hidtil i min karriere. Det var
et mesterskab, som klubben
havde sukket efter i lang tid.

Så både som klub og hold og
personligt for mig var det
fantastisk at få den titel. Det
er noget, der giver mig blod
på tanden og sådan en oplevelse, som man kan ride videre på som håndboldspiller. Det er altid sjovt at skulle
spille mod det hold, som
man stod for i sidste sæson.
Så jeg glæder mig meget til
kampen. Det er ikke sådan,
at jeg er ekstra motiveret.
Jeg er altid motiveret til en
ligakamp. Men det er klart et
ekstra krydderi for mig, at
jeg kender dem og de kender
mig, siger Kasper Larsen.

