Paulsen leder efter opstillingen
UDFORDRENDE: Trængte Mors-Thy tager i aften i mod TTH Holstebro i Thy Hallen
Af Lars Bang Bertelsen
lbb@mf.dk

THISTED: Efter en forrygende
indledning på ligasæsonen
er det for alvor blevet hverdag for Mors-Thy Håndbolds
ligaherrer, der efter fem nederlag på stribe er raslet
nedad i tabellen, hvor Jan
Paulsens tropper nu er placeret fjerdesidst.
I aften skal de blå forsøge
at få vendt bøtten, men der
venter en vanskelig opgave
hjemme i Thy Hallen mod
sidste sæsons sølvvindere og
vindere af grundspillet,
Champions League-aktuelle
TTH Holstebro.
- Det er klart, at vi efter en
resultatmæssig svær periode
først og fremmest kigger på
os selv. Der er mange ting, vi
skal gøre bedre. Vi er i sådan
en fase lige nu, hvor jeg gerne ville træne tre gange to timer med mit hold hver dag,
fordi der er så meget, vi skal

forbedre. Jeg indrømmer
gerne, at jeg lige nu leder efter den opstilling, der kan
fungere, siger Mors-Thy
Håndbolds cheftræner Jan
Paulsen.
Han glæder sig over, at
Mors-Thy i en forrygende
sæsonåbning nåede at skrabe syv point sammen.
Lidt bagvendt
- Dem er vi glade for. Nu er vi
kommet ind i den fase, som
vi et eller andet sted vidste,
ville komme. Vi er et nyt
hold, og vi har ikke et fasttømret fundament. Det er
lidt bagvendt, og det var også overraskende for mig, at
vi indledte sæsonen så
stærkt. Jeg tror mange lod
sig rive med. Det gjorde jeg
måske også selv og tænkte,
at jeg var genial, at jeg havde
fået spillet et hold sammen
på rekordtid. På en måde er
det sværere fordi vi kom så
godt fra land. Det skabte en

to 19-årige som treere i forsvaret. Det er et udtryk for,
at vi er et udviklingshold. Vi
vil gerne spille med unge talenter. Og især spillere med
baggrund i lokalområdet.
Men vi skal også være realistiske, siger Jan Paulsen.

Jan Paulsen og Mors-Thy kommer i aftenens kamp mod TTH Holstebro blandt andre til at stå ansigt til
ansigt med sidste sæsons ”årets spiller i Mors-Thy”, Jonas Porup.
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masse forventninger, som vi
realistisk set ikke er klar til
indfri, siger Jan Paulsen og
peger blandt andet på, at
Mors-Thy i starten af sæsonen havde stor succes med
at spille syv mod seks.

- Men det har modstanderne læst. Så havde vi perioden, hvor Nickolei Jensen
var ude og hvor vi spillede
med Sommer og Stefan i
bagkæden. Den opstilling
har vi nok også pinet det ud

af, som vi kunne. De fysisk
stærke hold stiller sig bare
ned i 6-0. Så jeg leder efter
en ny idealopstilling samtidig med, at vi hele tiden lægger på. Tag kampen mod
Skjern, hvor vi åbnede med

Gang i kontraspillet
Han hæfter sig ved, at MorsThy i kampen mod Skjern fik
gang i kontraspillet. Det er
også et fokuspunkt mod
TTH Holstebro, der også
kommer med fuld fart over
stepperne.
- Det er ligaens bedste kontrahold, så vi skal lykkes i angrebet og være tålmodige,
siger Paulsen.
TTH kommer til Thisted
med tidligere Mors-Thy profiler som Jac Karlsson og Jonas Porup. Søren Hansen,
der i næste sæson afløser
netop Jan Paulsen som cheftræner i Mors-Thy, er assistenttræner hos gæsterne.

