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tilskuere så kampen i Thy
Hallen, som endnu har til gode
at runde 1000 tilskuere til en
ligakamp i denne sæson.

mål scorede Mors-Thy i de sidste 30
minutter. Det er ny bundrekord for
en anden halvleg i klubbens nu 142
ligakampe siden 2007.

Uforståeligt stort kollaps i Thy Hallen

Dahlin: - Jeg må
finde ud af det

NEDTUR: Mors-Thy viste to ansigter
mod HC Midtjylland. Det ene fik en
grim lussing til sidst
MORS-THY
HC MIDTJYLLAND
HÅNDBOLD - LIGAEN

Af David Højmark
dh@mf.dk

THISTED: Der var svensk selv-

17-23

Af David Højmark
og Diana Holm (foto)
dh@mf.dk

THISTED: Hvad skete der lige
der?
Dét var spørgsmålet hos
de forundrede tilskuere i
Thy Hallen lørdag eftermiddag, da Mors-Thy forspildte
chancen for at snuppe en
stor skalp fra Herning.
HC Midtjylland var nemlig
til at tale med og var sat spillemæssigt på plads i en meget stærk første halvleg af et
hjemmehold, der havde læst
rigtig godt på lektien.
De frygtede Espen Lie og
Eivind Tangen var mere end
neutraliserede - og fra første
fløjt kom især János Stranigg flyvende ud af starthullerne og brillerede med en
stribe pragtmål, hvorefter
han til manges forundring
blev udskiftet efter 12 minutter.
Da havde Mors-Thy ellers
godt fat i HC Midtjylland - og
sådan fortsatte det, selv om
store afbrændere af Marcus
Dahlin, Mads K. Andersen
og Christoffer Cichosz forhindrede holdet i at stikke
mere af end til 8-4.
Føringen var skabt på herlige dyder med en god portion af den fight, venstrefløj
Henrik Tilsted havde ønsket
i optakten til kampen. Det
kom også til udtryk med disciplinerede tilbageløb - og
da en klogt spillende Nicolai
Sommer i samme periode
også trådte i karakter scoringmæssigt med flere listi-

Ikke meget fungerede for Jens Christian Brauner, der mangler en
del i at overbevise det lokale publikum om sit værd.

Symbolet på anden halvleg. Nicolai Sommer bremset effektivt
af Kristian Gjessing.
HC Midtjylland fik greb om bolden og kampen i Thy Hallen.

ge afslutninger, anede man
konturerne af en triumf i
Thy Hallen.
Sommertid forbi
Men ak. Netop den spinkle
playmaker, der i fraværet af
skadede Nickolei Jensen har
fået stort ansvar for MorsThys offensiv, var blandt årsagerne til, at det gik galt i
anden halvleg.
Den var ikke mange minutter gammel, før Nicolai
Sommer viste, at han var faldet i niveau - lige som hele
holdets offensiv desværre
var det og i særdeleshed på
backerne.
Højresiden havde dog aldrig rigtigt været oppe. Marcus Dahlin spillede igen en
kamp under liganiveau, og
det må bekymre, at alt-eller-

KAMPEN I TAL

Stefan Nielsen kommer til kort i HCM-forsvaret. Det gjorde Mors-Thy bekymrende meget i andet halvleg.
intet-svenskeren siden sin
storkamp hos Sønderjyske
har været mere intet end alt.
Han skylder efterhånden
en god kamp og ligner en,
der trænger til at gøre det
foran eget publikum.
Den var dog gal mange steder i offensiven i anden halvleg. Fløjene fik for lidt at arbejde med, så indskiftningen af Lasse Justesen på be-

kostning af Lasse Pedersen,
der havde sluttet første halvleg med en stor afbrænder,
gav ingen effekt.
Stregspillerne var også på
en umulig opgave over for
midtjyske kampvogne som
Kristian Gjessing og Jacob
Østergaard - og Jens Chr.
Brauner, som er med til at
holde unge Peter Overgaard
langt fra spilletid, virkede li-

ge så rådvild som resten af
det blå angreb over for den
røde hær af bevægelige muskelmænd.
De kan ikke altid motivere
sig mod andre end de store
hold, men det kunne de desværre i Thy Hallen - også
selv om det langt fra var på
blændende angrebsspil, at
de til sidst gav en lussing,
der nærmest rungede i Thy

Hallens beton efter kampen.
Det var nemlig først og
hjemmeholdets
mange,
mange fejl, der gav en afslutning med 2-9 i de afgørende
minutter.
Alt blev vendt på hovedet
Midt i anden halvleg var
kampen stadig på vippen, da
den hårdt savnede János
Stranigg endnu engang

vendte tilbage på banen hvorefter han kvitterede
med en kanonade af fejl og
helt ukarakteristisk for hans
åbning på kampen endte
med at være en af de afgørende årsager til, at det gik
så galt til sidst.
Sådan blev mange ting til
sidst vendt på hovedet i Thy
Hallen. Kun målmændende
syntes at være stabile - des-

{{Stillinger undervejs: 3-2, 5-3, 8-4, 9-7, 11-9 (pausestilling), 1213, 15-15, 16-19, 17-24.
{{Mål for Mors-Thy: Nicolai Sommer 5 (2), János Stranigg 5, Stefan Nielsen 2 (1), Allan Toft Hansen 1, Christoffer Cichosz 1, Lasse
Pedersen 1, Marcus Dahlin 1, Henrik Tilsted 1.
{{Mål for HC Midtjylland: Dennis Kirkegaard 6, Eivind Tangen 5,
Kasper Gudnitz 4 (1), Morten Slundt 3, Jacob Østergaard 2, Jørgen
Rasmussen 2, Mathias Pilgaard 1, Kristian Gjessing 1.
{{Udvisninger: Mors-Thy 4, HC Midtjylland 2.
{{Dommere: Daniel Krause-Kjær og Nicklas Mark Pedersen.
{{Tilskuere: 896 i Thy Hallen

værre på den forkerte måde
med kun en fjerdedel af det
antal
redninger,
Tim
Winkler i HC Midtjyllands
mål gav sit hold.
Så det endte trist - og måske er det meget godt, at
Mors-Thy nu har et par ugers

kamppause. Forude venter
nemlig kæmpeopgaver mod
Aalborg, Skjern og TTH Holstebro.
November kan hurtigt vise
sig mørk og kold for det lokale ligahold.

fightet hjem, hvis ikke angrebsspillet var faldet helt
sammen til sidst.
Nicolai Sommer får derfor
ikke ros for sin indsats i anden halvleg - og det gør Marcus Dahlin og højrefløjene
heller ikke.
- Der er mange steder, man
kan parkere den, men det er
klart, at man ikke vinder
kampe, når man ikke får mål

fra højresiden, siger Jan
Paulsen, der kun fik en Dahlin-scoring på tomt mål og et
kontramål af Lasse Pedersen
fra den side af angrebet.
Endnu en forklaring på nederlaget sad på tilskuerpladserne. For Nickolei Jensen
havde været en gave for
Mors-Thy over for HC Midtjyllands aggressive mur af
forsvarskæmper.

erkendelse i Thy Hallen,
hvor Marcus Dahlin endnu
engang havde haft en vanskelig kamp.
Højrebacken fik kun scoret på tomt mål og erkendte,
at hans begyndelse i MorsThy har været alt for svingene.
- Jeg forstår ikke, hvorfor
det gå så meget op og ned for
mig. Men jeg må finde ud af
det, sagde han og kritiserede
sin egen indsats mod HC
Midtjylland.
- Hvis jeg ser på mig selv,
ser jeg en mand, der ikke
spillede med hjertet. Jo, jeg
spillede med hjertet, men
man kunne ikke se det, lød
det fra en slukøret Dahlin.
Han var lige så forundret
som alle andre over, at MorsThy trods en stærk første
halvleg og en generelt god
defensiv kunne ende med at
tabe så stort.
- Med 20 minutter tilbage
havde vi en god chance for at
få to point. Men vi tog ikke
ansvar. Vi blev bange for at
vinde, og så tabte vi med syv
mod et hold, der ikke var så
godt, sagde han.
- De lå højt på os, og vi
kunne ikke finde ud af, hvad
vi skulle gøre. Det stod helt
stille i hovedet på os. Det var
for nemt for dem, ærgrede
han sig.
Det gjorde Christoffer Cichosz også - og anføreren

lagde op til selvransagelse i
hele truppen.
- Jeg aner ikke, hvad der
skete. Vi er nødt til at se det
på video og få snakket om
det. For når det går galt for
os, så går det rigtig galt, lød
det fra Cichosz, som dog også roste HCM-målmand Tim
Winkler for en god kamp.
- Men var det ham, der stod
godt, eller jer, der skød dårligt
på ham?
- Det var nok en blanding.
Han stod godt, det må vi give
ham. Men jeg synes også, at
vi burde være kommet med
noget mere. Jeg brændte
selv to chancer, og det er under al kritik, sagde Cichosz.
Overraskende udfald
Henrik Tilsted var inde på
manglende mod i anden
halvleg.
- Vi stoppede med at gå
mod mål. Jeg ved ikke hvorfor, men det gjorde vi. Og så
stod Gjessing og de andre
store drenge og spiste os levende, sagde Tilsted, der
forklarede de få udspil til
fløjene med, at HC Midtjylland dækkede meget bredt.
Og så ærgrede han sig
over, at den gode første halvleg ikke blev fulgt op.
- Det overrasker også os
selv, at vi kan falde så meget
ud. De var mere klar til anden halvleg end os, og så
vinder man ikke, selv om
man er på hjemmebane, sagde Henrik Tilsted.

dh@mf.dk

THISTED: Han begyndte fan-

tastisk. Blev så flået ud og fik
i det hele taget (igen) en
kamp med fast plads i svingdøren mellem banen og
bænken.
Og sådan er det bare for
János Stranigg i øjeblikket,
lyder det fra MTH-træner

Jan Paulsen, som forklarer
sine hyppige udskiftninger
af sin venstreback med ungarerens krævende spillestil.
- Han er en kamikazespiller, der kommer på banen og
giver alt - og 10-12 minutter
senere kan han ikke trække
vejret mere. Han giver alt og
brænder alt af på ingen tid.
Det viser de tests, vi lavede
inden sæsonen, også. Så han

skal have sine pauser, lyder
det.
Også mod HC Midtjylland
fik János Stranigg vist et højt
topniveau med bragende
flotte mål til publikums velfortjente hyldest - men desværre også et bundniveau,
der trænger til et løft.
- Men han er gået fra ikke
at få særlig meget spilletid til
at være med i ligaen. Og jeg

roste ham også efter kampen. For han kom med meget af den vildskab og kynisme, som danske spillere ikke
har. Det er ikke noget filter i
ham, siger Jan Paulsen.
Ingen Overgaard
Han skiftede i det hele taget
hyppigt ud i bagkæden og
prøvede alt - næsten. For
endnu engang sad en af hol-

dets unge bagspillere på udskiftningsbænken og sugede
til sig uden at komme i spil.
- Overvejede du at bruge Peter Overgaard?
- Nej. Han er stadig et stykke fra. Men det går pænt
fremad, og han gør det fint
til træning, siger Jan Paulsen, som roser Peter Overgaards indstilling og motivation, men som altså har an-

dre foran ham i køen til ligaminutter.
Ros var der til gengæld ikke til holdet for indstillingen
i anden halvleg.
- Den parathed, vi startede
ud med i anden halvleg, var
for slap. Så scorede HC Midtjylland tre mål i træk, fordi vi
ikke var aggressive nok - og
så vågnede de. Det løsnede
op for deres spil, og så viste

de, at de er et bedre hold, siger Jan Paulsen og tilføjer, at
HC Midtjylland under normale omstændigheder vil
vinde otte ud 10 kampe mod
Mors-Thy.
Svag højreside
I lørdags havde Mors-Thy
dog så godt fat i det stærke
udeholds offensiv, at et resultat sagtens kunne være

{{Helt styr på Espen Lie
For første gang i sæsonen
forlod HC Midtjyllands frygtede bagspiller Espen Lie Hansen banen uden at score.
Fem gange kom den norske
venstreback til afslutning.
{{Gjessing fornærmet
Kampens første udvisning tilfaldt Kristian Gjessing og lignede en hævnakt. Sekunder
forinden sendte János Stranigg utilsigtet bolden i hovedet på Gjessing, som virkede
fornærmet over ikke at få en
undskyldning. Da spillet blev
genoptaget, smækkede han
en hånd i hovedet på ungareren og trak to minutter på
bænken for forseelsen.
{{Kirkegaard fornærmet
Også venstrefløjen Dennis
Kirkegaard virkede sur, da
han ved 15-15 brændte et
straffekast. Kirkegaard mente
åbenlyst, at Stefan Nielsen
havde spærret vejen for ham
på vej hen mod syvmeterstregen og åbenbart ødelagt
hans koncentration så meget, at Nikolaj Pedersen fik
en fodparade på afslutningen. På vej tilbage i forsvaret
sendte Kirkegaard et langt
og bebrejdende blik mod
den ene af dommerne.
{{Uheldige dommere
De to dommere var langt fra
toppen og overså flere klare
forseelser. Da HC Midtjylland
fik et frikast for en angrebsfejl, blev det for meget for en
tilskuer, som råbte: ”Er der
en, der gider tænde lyset?”
{{Skæld ud til Sommer
Efter pausen var Nicolai Sommer en skygge af sit niveau
fra første halvleg, og da han
ved 12-11 kiksede en afslutning fra lang afstand i stedet
for at gå mere mod mål, fik
han en generalskideballe af
Jan Paulsen, der råbte: ”Der
er jo ikke nogen, så spring
for helvede ind i målet!”

Jan Paulsen: - Stranigg skal doseres
Af David Højmark

RUNDT OM KAMPEN
{{Nickolei Jensen håber
Den hårdt savnede playmaker Nickolei Jensen håber på
et snarligt comeback - men
tøver med at tro på det.
- Der er forskellige meninger alt efter, hvilken læge
man snakker med. Vi regner
ikke med, at der kommer til
at gå længere end til den første kamp efter nytår. Vi håber, at det bliver før, men det
er slet ikke sikkert. Det kommer an på, hvordan knæet
reagerer, sagde han.

- Det kan ikke beskrives,
hvor meget jeg savner ham,
siger Jan Paulsen, der også
med Rasmus Søby ude er i
underskud af spillere med
gåpåmod og trodsig fight i
modgang.
Det kunne ses, da overtaget forsvandt i Thy Hallen.
Og til sidst gik det alt for galt.
- Men selve resultatet var
lidt misvisende. Vi var ikke

syv mål dårligere, men vi gav
dem chancen for at vinde
stort til sidst. Da vi var bagud
med fire, prøvede vi at nå op.
Så tabte vi to bolde - og så
var det minus seks. Men det
irriterer mig, at vi skulle tabe
så stort, siger Jan Paulsen.

{{Målmænd slået stort
Ingen af Mors-Thys to keepere fik greb om kampen. Kasper Larsen reddede to ud af
14 afslutninger, mens Nikolaj
Pedersen snuppede to ud af
10 - foruden et straffekast. Til
sammenligning tog Tim
Winkler 16 ud af 29 forsøg og
gik fra banen med en redningsprocent på 55.

