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SILKEBORG: Cifrene ser spise-
lige ud, men reelt var der al-
drig spænding, da Mors-Thy 
tabte med fire hos Bjerring-
bro-Silkeborg i går.

Efter at gæsterne havde 
haft kampens to første førin-
ger, strammede mestrene 
grebet - og fra midt i første 
halvleg og kampen ud var 
BSV i fuld kontrol, selv om 
de ikke gav samme mængde 
klø, som de før har gjort. 

- Det var ikke, fordi de kom 
med noget overraskende, 
men de er bare solide, og det 
var fysikken, der gjorde for-
skellen, lyder det fra en alt i 
alt tilfreds Jan Paulsen, træ-
ner for Mors-Thy.

Han fik en uventet udfor-

dring lige op til kampen, da 
førstekeeper Kasper Larsen 
måtte melde afbud, fordi 
kæresten var gået i fødsel. I 
stedet stod Nikolaj Pedersen 
fra start til slut. Det slap han 
fint fra, og generelt var de-
fensiven i orden, mens det 
kneb i offensiven - ikke 
mindst fysisk over for mu-
skelbundter som Michael 
Knudsen og Rasmus Jensen.

- Vi forsøgte med syv mod 
seks, men det lykkedes ikke 
rigtigt. De blev bare tilbage 
og stolede på, at vi skulle 
forsøge at skyde igennem 
dem, siger Jan Paulsen, der 
savnede gåpåmod fra Mors-
Thys bagkæde.

- Hvis det skulle være lyk-
kedes, skulle vi være kom-
met med mere aggressivitet 
og tro mere på tingene, siger 

han og noterer sig også, at 
Mors-Thy ikke fik et eneste 
straffekast i kampen, fordi 
man nåede for lidt ind i om-
rådet, hvor det gør ondt.

Et skridt frem
Efter den lige åbning stod 
det derfor hurtigt klart, at 
det ikke blev aftenen med 
foræringer fra favoritterne. 
Ved 7-6 scorede BSV, anført 
af en fremragende Allan 
Damgaard, tre gange i træk 
og rykkede til den føring på 
fire, der forblev stort set 
uændret indtil midt i anden 
halvleg. Her øgede BSV lidt 
igen, hvorefter Mors-Thy 
med en offensiv satsning i 
forsvaret fik reduceret med 
et par mål, inden de tappede 
kræfter forhindrede en deci-
deret trussel af hjemmehol-
dets jerngreb.

Alt i alt betragter Jan Paul-
sen dog kampen som et 
skridt fremad oven på skuf-

Modstanderne havde   alt for  
store muskler
FOR SVÆRT: Fysikken gjorde udslaget, da Mors-Thy tabte til BSV

Nicolai Sommer er en af de 
bagspillere på Mors-Thys liga-
hold, der fylder mindst. I går 
blev han og resten af holdet for 
alvor de små mod et fysisk 
stærkt hjemmehold fra Bjer-
ringbro-Silkeborg. Trods neder-
laget er træner Jan Paulsen dog 
tilfreds med indsatsen, som var 
et skridt frem i forhold til freda-
gens nederlag mod Skander-
borg.  Arkivfoto: Peter Mørk

felsen i fredags hjemme mod 
Skanderborg.

- Man vil jo altid gerne vin-
de og går også efter sejren. 
Men mindre kan også gøre 
det, og defensivt stod vi fint, 
siger han og noterer sig også 
med tilfredshed, at János 
Stranigg fik vist fine takter i 
angrebet.

Det gjorde fløjene Lasse 

Justesen og Henrik Tilsted 
mest mod slutningen - i øv-
rigt efter at Marcus Dahlin 
havde hentet sin tredje ud-
visning, da han 10 minutter 
før tid lagde bolden forkert 
fra sig efter et boldtab af Ste-
fan Nielsen.

Ingen revolutioner
Mors-Thy har nu 10 dages 
kamppause inden hjemme-
kampen mod HC Midtjyl-
land, der forinden har kam-
pe mod både Aalborg Hånd-
bold og Tvis-Holstebro til at 
vise, om man skal regne 
dem for et af ligaens absolut-
te tophold.

I mellemtiden skal Mors-
Thy arbejde videre, men 
uden at søge revolutioner.

- Vi skal arbejde med det, 
vi kan lige nu. Vi er ikke i en 
position, hvor vi skal opfin-
de en masse ting. Det, vi 
kan, skal vi blive bedre til, 
siger Jan Paulsen.

 {Stillinger undervejs: 4-2, 7-5, 10-6, 13-9 (pausestilling), 16-11, 
19-14, 22-16, 24-19.

 {Mål, BSV: Allan Damgaard 9, Rasmus Kier 4, Kristian Klitgaard 
3, Sebastian Skube 2, Stefan Hundstrup 2, Rasmus Jensen 1, Mi-
chael Knudsen 1, Kasper Olsen 1, Kristian Ørsted 1, Johan Hansen 
1, Jacob Larsen 1.

 {Mål, Mors-Thy: Stefan Nielsen 4, Lasse Justesen 4, Henrik Til-
sted 3, Nicolai Sommer 3, Marcus Dahlin 3, János Stranigg 2, Chri-
stoffer Cichosz 2, Allan Toft Hansen 1.

 {  Udvisninger: BSV 1, Mors-Thy 3.

 {Dommere: Malene Lythje og Dennis Stenrand.

 { Tilskuere: 1769.

HÅNDBOLDKAMPEN I TAL
 {Mors-Thy har taget hul på 

et barsk program i håndbold-
ligaen. De næste opgaver er: 
 
29/10: H - HC Midtjylland 
13/11:  H - Aalborg Håndbold 
19/11:  U - Skjern Håndbold 
23/11:  H - TTH Holstebro 

 {Dernæst følger inden vin-
terpausen kampe mod Århus 
Håndbold (u), TM Tønder 
(h), GOG (h), Ribe-Esbjerg 
(u), Randers HH (h) og Kol-
ding-København (h).

HÅRDE KAMPE


