Vil undgå nyt kollaps
LIGAKAMP: Mors-Thy vil levere i 60 minutter mod Skjern
Af David Højmark
dh@mf.dk

SKJERN: En håndboldkamp
varer i 60 minutter, og den
er aldrig færdig før slutsignalet.
Værsgo’, det var ét styks
rendyrket kliché fra sportens verden. Men samtidig
er det også en virkelighed,
Mors-Thys ligahold har
svært ved at leve op til. I flere kampe i denne sæson har
historien været den samme:
Godt spil i første halvleg og
en kamp på vippen i anden indtil Mors-Thy er faldet
sammen og er gået fra banen
med en afklapsning.
Det skete senest i søndag
hjemme mod Aalborg, så inden dagens kamp mod
Skjern er fokus netop på at
undgå en gentagelse.
- Det er det, vi har haft
mest fokus på op til kampen,
lyder det fra Nicolai Sommer, alsidig playmaker hos
Mors-Thy Håndbold.
Han melder om en optakt
til den svære udekamp, der
nok har handlet om Skjernholdets store styrke, men
især om egne evner og mangel på samme.
- Det har mest drejet sig
om os selv. Vi skal spille en
hel god kamp og ikke falde
ud. Vi skal i hvert fald gøre
de dårlige perioder mindre.
Selvfølgelig vil der opstå
dårlige perioder, men de har
været alt for lange, og til
sidst er vi gået helt ned med
flaget. Det skal der simpelthen rettes op på, siger han
og tilføjer, at hvis det ikke
sker, bliver Mors-Thy også
straffet af Skjern.
- Spiller vi som i de andre
kampe, taber vi med 10 igen
- det er der ingen tvivl om,
siger han.

Fokus på Søndergaard
Det skal Mors-Thy forsøge at
undgå mod et hjemmehold,

Nicolai Sommer bliver stoppet i hjemmekampen mod Skanderborg for en måned siden. Den kamp var
en af flere i sæsonen med utilfredsstillende afslutning af Mors-Thy.
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Spiller vi som i de
andre kampe, taber vi med 10 igen - det
er der ingen tvivl om.

NICOLAI SOMMER, Mors-Thy

der har det med at score
mange mål på hjemmebane.
Bortset fra de 27, der blev
scoret mod mestrene fra
BSV, har vestjyderne hver
gang rundet 30 - med sejren
på 38-20 over Randers HH
som den med størst målfest.
Det skyldes ikke mindst
landsholdsspilleren Kasper
Søndergaard, der udover at
score mange mål selv også er
højt på ligaens assistliste kun overgået af Aalborgs
Sander Sagosen.
Nicolai Sommer lægger da
også op til ekstra opmærk-

somhed på den stærke højreback.
- Han er en stor del af deres
spil, og i deres syv mod seks
er det også ham, der skal afgøre det. Han er jo en dygtig
spiller, og han kan det hele.
Det bliver svært at stoppe
ham helt, og det kan man
nok heller ikke gøre, for så
havde andre nok gjort det.
Men vi skal holde øje med
ham, for meget af deres spil
er lagt an på ham, siger han.
Kun én skade
Hjemmeholdet, der i Søren
Pedersen og Morten Balling
også har to tidligere MTHanførere på holdet, rummer
dog generelt så megen klasse, at Mors-Thy har andre
mål end lige netop de to point, der er på spil.
- Vi går altid efter sejren og det gør vi også mod

Skjern. Men vi fokuserer også meget på os selv for at finde tilbage til de gode dyder,
vi havde i starten af sæsonen. Vi går all-in på kampen,
og så må vi se, hvad der står
bagefter. Det vigtige er at
spille en god kamp, og om
det så er nok, vil tiden vise,
siger Nicolai Sommer.
Han er selv helt ovre den
mindre skade, der gav ham
is på hånden efter kampen
mod Aalborg. Og Nickolei
Jensen, der for en uge siden
gjorde tidligere comeback
endt først ventet, meldes også klar til kampen mod
Skjern efter at have trænet
fuldt med i ugens løb.
Kun Rasmus Søby stod
over den sidste træning fredag formiddag.

