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MORS-THY: Mors-Thy mod 
Skanderborg. Det lugter af 
håndboldfight, intens stem-
ning og en kamp, der er 
jævnbyrdig til det sidste.

Men i aften er meget an-
derledes i forhold til de 14 
tidligere opgør mellem de to 
ligaklubber. Mors-Thy er ik-
ke bare favoritter. De er kla-
re favoritter i en grad, så 
man får betydeligt bedre 
odds på sejr til Ribe-Esbjerg 
over oprykkerne fra Tønder 
end på Mors-Thy over Skan-
derborg.

Målmand Kasper Larsen 
frygter dog ikke, at favorit-
rollen kommer til at spænde 
ben for hjemmeholdet. Han 
tror tværtimod på en fort-
sættelse af den optur, der i 
sæsonens sjette kamp kan 
ende med at sende Mors-Thy 
på tredjepladsen.

- Vi har haft held med at få 
glæde ind i kampene og byg-
ge videre på spillelysten. Vi 
var også favoritter i Randers 
- og vi vandt. Det var kne-
bent, men der var vi også ne-
de og kom tilbage. Og det 
var lidt det samme hos Søn-
derjyske. Der var vi også ne-
de og kom tilbage, siger han 
med henvisning til sidste 
weekends uafgjorte kamp, 
der understregede holdets 
efterhånden velkendte men-
tale styrke.

- Så jeg tror ikke, vi mær-
ker det pres overhovedet, si-
ger han om aftenens favorit-
rolle. 

Taktisk styrke
Han har da også grund til 
selvtilliden. I Sønderborg 
reddede han selv et point i 
land, da han tog et straffe-
kast efter tid. Og nok så vig-
tigt har han i sæsonen indtil 
nu kunnet se sit nye hold 
håndtere modgang i selve 
kampene i stedet for at skul-
le bearbejde fejl imellem 
dem.

- Vi har været gode til at 
skifte ud og til at variere vo-
res spil og bruge syv mod 
seks-spillet på gode tids-
punkter. Når vi har været 
pressede angrebsmæssigt, 
har vi kunnet åbne det lidt 
ved at bringe det i spil i løbet 
af kampen. Det har gjort, at 
vi har vendt billedet nogle 
gange, siger Kasper Larsen 
og bedyrer, at han har fået 
armene ned igen siden fej-
ringen af sin afgørende red-
ning mod Sønderjyske.

- Men det var selvfølgelig 
ekstra sjovt at nappe den li-

ge til sidst, så vi fik det ene 
point med hjem. Det ændrer 
meget, siger han.

Glæder sig til kampen
I aften venter så et opgør 
mod flere af hans tidligere 
klubkammerater. Kasper 
Larsen stod på mål for Skan-
derborg i sæsonen 2014-15, 
inden han tog til BSV og blev 
dansk mester. Både det og 
Skanderborgs morsingboer 
som Morten Olesen, Mikkel 
Kaagaard og Rasmus Kaa-
gaard ser han som et ekstra 
krydderi på kampen. 

Men først og fremmest ser 
han bare frem til endnu en 
opgave i en sæson, der indtil 
videre har været drømmeag-
tig for Mors-Thy.

- Det er en kamp, vi glæder 
os til. Vi glæder os til at byg-
ge videre på det spil, vi har 
vist i de seneste kampe. Vi 
har fået en god start og man-
ge gode oplevelser, og det 
skal vi tage med ind i kam-
pen, siger Kasper Larsen.

- Jeg er også sikker på, at vi 
hvis vi rammer det niveau, vi 
skal, får vi to point, lyder 
vurderingen.

Uanset hvordan det går i 
aften bliver det dog nok sid-
ste gang i et stykke tid, at 
Mors-Thy optræder som fa-
voritter på oddsetkuponer-
ne. Programmet for de føl-
gende seks spillerunder 
hedder BSV (ude), HC Midt-
jylland (hjemme), Aalborg 
Håndbold (hjemme), Skjern 
(ude) og TTH Holstebro 
(hjemme) og Århus Hånd-
bold (ude).

Indtil videre kan holdet 
dog nyde den store point-
høst og det humør, truppen 
er præget af.

- Der er rigtig fin stem-
ning, og vi har et godt sam-
menhold. Det har vi haft lige 
fra starten, så der er en god 
stemning i truppen, siger 
Kasper Larsen.

Larsen: - Vi kan 
stå for presset

Kasper Larsen er ikke nervøs for 
forventningspres.  
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