Mors-Thy
mødte
muren

Svenske Marcus Dahlin havde
en frygtelig aften i Jyske Bank
Mors Arena med op mod et par
håndfulde brændte skud. Dermed var han meget langt fra
det niveau, der senest gjorde
ham til 10-målsskytte i udekampen mod Sønderjyske.

FAKTA
KAMPEN I TAL
{{Stillinger undervejs: 3-3,
7-10, 8-11 (pause), 12-16, 16-22
og 19-24.
{{Mål MTH: Christoffer Cichosz 5, Nicolai Sommer 5,
Stefan Nielsen 2, Janos Stranigg 2, Lasse Pedersen 2, Marcus Dahlin 1, Lasse Justesen 1,
Henrik Tilsted 1 og Allan Toft
Hansen 1.
{{Mål Skanderborg: Kasper Irming 6, Morten Olesen 5, Andreas Væver 5, Mike Haack 4,
Martin Larsen 3, Jacob Aaquist
1, Rasmus Kaagaard 1 og Frederik Ladefoged 1.
{{Udvisninger: MTH 1 og
Skanderborg 4.
{{Tilskuere: 1484 i Jyske Bank
Mors Arena.

KLASSEKEEPER: Kristoffer Laursen
gjorde det slemme ved Mors-Thy, der
skuffede stort på hjemmebane
MORS-THY
SKANDERBORG
HÅNDBOLD, LIGAEN

20-27

Af Lars Bang Bertelsen
og Peter Mørk (foto)
lbb@mf.dk

NYKØBING: Mors-Thy Hånd-

bold kan glæde sig over, at
holdet har åbnet sæsonen på
glimrende vis med syv point
i de første fem kampe i herrernes liga.
For hvis indsatsen i hjemmekampen mod Skanderborg i fredags viser vejen for
de næste runder, så bliver det
ikke til mange point for de
blå. Efter den stærke sæsonindledning var værterne klare favoritter mod et Skanderborg-hold, der kom til Mors
med blot et enkelt point på
kontoen. Men Skanderborg
høstede sæsonens første - og
meget fortjente - sejr, som lød
på cifrene 27-20.

Det var ikke mindst målmanden Kristoffer Laursen,
der var den mur, som MorsThy ramte ublidt ind i på egne gulvbrædder. Den tidligere Skjern- og Skive-keeper
leverede en fremragende
præstation og overskyggede
dermed en ellers også velspillende Kasper Larsen i
den anden ende.
Men Skanderborg-keeperen var også på en taknemmelig opgave mod et bovlamt hjemmehold, der slet,
slet ikke fik angrebsspillet til
at fungere.
Der var gang i svingdøren.
Næsten desperat forsøgte
Mors-Thys cheftræner Jan
Paulsen med den ene opstilling efter den anden. Syv
bagspillere var i aktion med
meget få succesoplevelser til
følge.
Hjemmeholdet leverede
en forfærdelig første halvleg. Startopstillingen kom

rimeligt i gang og værterne
hang på til 6-6, men fra midt
i halvlegen gik Mors-Thy totalt i stå angrebsmæssigt.
Spillet var uden flow, og
holdet havde svært ved at
spille sig til åbne chancer.
End ikke, da Skanderborgs
Kasper Irming fik en to-minutters udvisning forlænget
til fire minutter efter brok,

formåede de blå at få gang i
spillet.
Ingen stemplede ind
Mors-Thys problemer blev
tydeligst personificeret af, at
svenske Marcus Dahlin, der
senest scorede 10 gange i
den uafgjorte udekamp mod
Sønderjyske, var helt ved siden af sig selv - men han var

ikke alene på en sort dag for
de blå.
- Ingen stemplede ind angrebsmæssigt. Det var skidt
og en lektion for os. Vi er
Mors-Thy, og vi skal lære, at
selv om vi har fået en rigtig
god start på sæsonen, så
vokser træerne ikke ind i
himlen. Måske troede vi
selv, at vi er bedre, end vi er.

Kampen viste tydeligt, at når
vi ikke er der, hvor vi skal
være, så er vi ikke gode. Nu
skal vi samle os op til en meget svær kamp mod BSV,
sagde Mors-Thys Rasmus
Søby, der angrebsmæssigt
fik chancen i anden halvleg,
hvor han åbnede med et par
gode frispilninger, men siden forfaldt til fejl på fejl.

gerede heller ikke. Fordi vi
blev bange for at gå på mål,
siger Jan Paulsen, der dog
heller ikke vil overanalysere
nederlaget.
- Altså Kristoffer Laursen
stod med 55 procent i Skanderborgs mål. Når modstanderens målmand spiller med
så stor en redningsprocent,
så taber man. Måske skal
man bare parkere den der,
siger cheftræneren.

smed Lasse Justesen bolden
væk.
- Var vi kommet på 18-18
der, så kunne det godt være
gået anderledes. Men så
kom Skanderborg istedet på
20-16. Sidst mod Sønderjyske kom vi to gange tilbage
efter at have været nede
med fire. Men det var vi slet
ikke i stand til mentalt mod
Skanderborg, konstaterer
Jan Paulsen,
Han håber, at truppen kan
få lagt skuffelsen bag sig under dagens træning.
- Vi vil prøve at bearbejde
det mandag (i dag, red.),
men vi skal heller ikke overanalysere det. Nu må vi se,
hvordan gruppen reagerer
på at have spillet en skidt
kamp. Det er jeg spændt på,
siger cheftræneren, der glæder sig over, at opgaven er

Cheftræneren Jan Paulsen
sagde det kort lige efter
kampen:
- Det var bare lort.
I Skanderborg-lejren var
der feststemning efter sæsonens længe ventede første
sejr. Østjyderne med en
mængde morsingboer på
holdet jublede inderligt efter slutfløjtet. Hos gæsterne

var morsingboen Morten
Kirk Olesen blandt sit holds
bedste, mens rutinerede Kasper Irming var hård mod
Mors-Thy med seks kasser i
anden halvleg efter han ellers havde spillet sløjt før
pausen.

- Vi er bedst som underdogs
Af Lars Bang Bertelsen
lbb@mf.dk

NYKØBING: Endnu en Mors-

Thy årgang har svært ved at
håndtere indre og ydre forventningspres og rollen som
favorit.
Det konstaterede cheftræner Jan Paulsen, da Morsø
Folkeblad dagen derpå efter
fredagens skuffende nederlag hjemme til Skanderborg
tog en snak med ham om både Skanderborg-kampen og
de første seks spillerunder.
- Det er ikke noget nyt for
Mors-Thy. Vi er en klub på et
økonomisk niveau, hvor vi
ikke har de store, rutinerede
stjerner, der er vant til at
håndtere et pres. Vi er helt
sikkert bedst i underdogrollen. Men det er første gang i
min tid i klubben, at jeg har

oplevet et hold falde så meget fra hinanden, som vi
gjorde mod Skanderborg.
Der var jo næsten intet, der
ville lykkes. Vores gode start
med syv point for fem kampe var jo årsagen til, at vi
pludselig var favorit til at slå
Skanderborg på hjemmebane. I vores egen selvforståelse tror jeg også, at vi med
tanke på sæsonstarten følte,
at dem skulle vi kunne slå.
Der dumpede vi i at håndtere presset. Det var vores
klart dårligste kamp hidtil i
sæsonen. Defensivt var det
ok. Vores forsvar og målmand var stærkt nok. Men
frem ad banen var det skidt,
siger Jan Paulsen, der ikke
mindst havde problemer
med at finde en bagspiller,
der kunne gå forrest og tage
ansvaret.

Allan Toft Hansen i klemme i Skanderborg-forsvaret i fredags. På
onsdag venter en hård udekamp for de blå, der gæster BSV.
- Jeg prøvede alle bagspillerne. Ingen ramte dagen
overhovedet. Vores foretrukne bagkæde ramte ikke dagen. Og da vi så begyndte at
skifte ud, var der ingen af afløserne, der kom med det, vi

havde brug for. Det blev forkrampet, og vi blev bange. Vi
turde ikke gå på mål. Så forsøgte vi at løse det ved at
spille syv mod seks, som ikke
burde være nødvendigt mod
Skanderborg, men det fun-

Svær kamp på onsdag
Han peger på, at selv om
Mors-Thy havde spillet
skidt, så havde hjemmeholdet chancen for at komme
helt op midt i anden halvleg,
hvor Skanderborg førte med
18-16. På det tidspunkt skød
Allan Toft Hansen en stor ripostchance på overliggeren.
Og i en efterfølgende kontra

Også Mads Andersen havde det svært. Den unge bagspiller forlod
for første gang en hjemmekamp uden at score for Mors-Thy.
den sværest tænkelige, når
Mors-Thy allerede onsdag
skal i ilden igen, hvor det
gælder udekampen mod de
Champions League-aktuelle
mestre fra BSV.
- Jeg tror, det bekommer

os godt, at vi har så svær en
kamp nu. På onsdag kan vi i
hvert fald spille helt frit. Der
er ingen forventninger til os,
siger Jan Paulsen.

