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SKJERN: Der var tæsk i flere 
omgange, da Mors-Thy lør-
dag besøgte Skjern.

Ligakampen var ikke man-
ge minutter gammel, før det 
stod klart, at snakken om at 
få de gamle drenge fra hjem-
meholdet ud at løbe i Mors-
Thys kontraer - og så ellers 
holde fokus på landsholds-
spilleren Kasper Sønder-
gaard - ikke blev ført ud i li-
vet. 

Det gik nærmere stik mod-
sat. For kampen åbnede med 
en stor fejl af Marcus Dahlin, 
en scoring af Kasper Sønder-
gaard, et kontramål af 
Skjern og endnu en Sønder-
gaard-scoring til 3-0.

Så var et i forvejen ramt 
Mors-Thy-hold rystet ud af 
konceptet og de velmente 
tanker op til kampen - og i 
det næste kvarter så man an-
grebsspil så ringe, at det 

eneste, der toppede, var be-
kymringerne om øretævens 
størrelse.

10-3 stod der efter 19 mi-
nutter med individuelt og 
forkrampet angrebsspil, der 
heller ikke i syv mod seks 
gav udbytte. Tværtimod 
måtte Mors-Thy to gange se 
Skjern score i tomt mål - før-
ste gang ved tidligere MTH-
anfører Søren Pedersen.

Håbet blev tændt
Så det så rigtig slemt ud i 
Skjern Bank Arena, hvor 
Mors-Thy havde kurs mod 

en snitter af dimensioner - 
men heldigvis skiftede kam-
pen herefter karakter.

Marcus Dahlin, der indtil 
da havde været eneste trus-
sel fra Mors-Thys bagkæde, 
lukkede for stimen af Skjern-
mål med en reducering til 
10-4. En skarp Henrik Til-
sted fulgte op med sit holds 
femte mål, og godt hjulpet af 
to Skjern-udvisninger inden 
for et halvt minut fik gæster-
ne formindsket afstanden til 
to mål.

Den var på tre ved pausen, 
men blev mindre igen i star-

ten af anden halvleg - og da 
Nicolai Sommer reducerede 
på et straffekast til stillingen 
15-14, var Mors-Thy både i 
overtal på banen og i over-
skud af mentale kræfter.

Lussing igen
Men ak, igen-igen. Snakken 
inden sæsonen om, at dette 
MTH-hold vil opleve udfald, 
blev igen aktuel, da et af 
dem på ny satte Skjern i 
gang. Syv minutter efter, at 
de medrejsende tilhængere 
drømte søde tanker om en 
forbløffende triumf, havde 
Skjern scoret fire gange i 
træk og givet Mors-Thy en af 
den slags lussinger i kampe-
ne, det lokale ligahold for ti-
den tager alt for mange af.

Trodsreaktionen var der 
dog - heldigvis. Derfor holdt 
gæsterne status quo nogle 
minutter endnu, indtil 
Skjern igen kørte hen over 
Mors-Thy og en time-out af 
Jan Paulsen med seks mål på 
stribe og 10-målsføring syv 
minutter før tid.

Det endte med en afklaps-
ning på ni, og efter kampen 

Det blev op ad bakke  fra start
NYE TÆSK: Mors-Thy koldstartede mod Skjern og blev igen afklapset til sidst

Jan Paulsen skal i den grad ha-
ve værktsøjskassen i brug i sin 
sidste sæson som træner for 
Mors-Thy Håndbold. Lørdag 
tabte det lokale ligahold for 
femte gange i træk, og lige som 
i de to foregående kampe end-
te det med et stort nederlag. 
Trænerne så dog fremskridt i 
spil og indstilling i en kamp, der 
blandt andet bød på gode præ-
stationer af Marcus Dahlin, 
Henrik Tilsted og Mads K. An-
dersen. Sværere var det for 
blandt andre Nickolei Jensen, 
og nøglespilleren ser oven på 
sin skade ud til at være et styk-
ke fra topformen.  
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kunne assistenttræner Jonas 
Degnbol ærgre sig over, at 
Mors-Thy ikke havde slået 
til, mens chancen var der. 

- Vi har nogle perioder, vi 
skal arbejde på. Der er for 
store udsving, og så kender 
vi ikke vores besøgelsestid, 
sagde han om den gunstige 
situation i begyndelsen af 
anden halvleg med et over-
tal og kun et mål nede.

- Det er ærgerligt, at vi ikke 
lige formår at være med, 
hvor det sker. Der er det med 
at trykke på, sagde han.

Alligevel var der dog for-
trøstning i trænerteamet. 

- Mod Aalborg gav vi op til 
sidst. Det gjorde vi ikke her. 
Og så kan man diskutere, 
om Skjern ikke bare er et 
bedre hold. Det er aldrig 
sjovt at tabe med så mange 
mål, men i denne periode 
spiller vi mod hold, der er 

bedre end os. Det skal man 
også huske, sagde Jonas 
Degnbol.

Tackler nederlagene fint
Efterhånden må Mors-Thys 
spillere have svært ved at 
huske, hvordan det er at vin-
de. Syv kampe uden sejr er 
de oppe på nu, og det må væ-
re sin sag at holde humøret 
oppe, når ligaens store dren-
ge på stribe uddeler store 
klø.

- Det er altid hårdt at tabe, 
men vi må få noget positivt 
ind i holdet - og jeg synes, at 
spillerne tackler det fint, 
sagde Jonas Degnbol.

- Vi tror stadig på det, og vi 
må bare arbejde for det, til-
føjede han.

Det kan Mors-Thy gøre 
igen på onsdag, når TTH 
Holstebro med kommende 
MTH-træner Søren Hansen 
som assistent lægger vejen 
forbi Thy Hallen. 

 {Stillinger undervejs: 5-2, 10-3, 10-8, 13-10 (pausestilling), 18-14, 
22-18, 28-18, 31-21. 

 {Mål, Skjern: Lasse Mikkelsen 6 (2), Kasper Søndergaard 6, Mar-
kus Olsson 4, René Rasmussen 4, Tandri Mar Konradsson 3, Bjarte 
Myrhol 3, Søren Pedersen 1, Thomas Klitgaard 1, Morten Balling 1, 
Emil Bergholt 1, Jesper Dahl 1, Daniel Svensson 1.

 {Mål, Mors-Thy: Marcus Dahlin 7, Henrik Tilsted 5, Allan Toft 
Hansen 2, Mads K. Andersen 2, Nickolei Jensen 2, Kasper Larsen 1, 
Christoffer Cichosz 1, Nicolai Sommer 1 (1), Lasse Pedersen 1, Lasse 
Justesen 1. 

 {Udvisninger: Skjern 4, Mors-Thy 2.

 {Dommere: Jakob F. Hansen, Kasper K. Møller.

 { Tilskuere: 2110.
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vi op. Det gjorde vi 

ikke her. 
JONAS DEGNBOL, assistenttræner


