
 {Stillinger undervejs: 2-0, 3-5, 8-11, 11-12, 13-15 (pause), 16-18, 
17-23, 22-25, 26-28.

 {Mål Mors-Thy: Marcus Dahlin 8, Christoffer Cichosz 5, Henrik 
Tilsted 5, Nicolai Sommer 4, Lasse Justesen 2, Nickolei Jensen 2, 
Allan Toft Hansen 1, Lasse Pedersen 1.

 {Mål: TTH Holstebro: Kildelund 8, Magnus Bramming 7, Jac 
Karlsson 3, Martin Lysdal Hansen 3, Simon Birkefeldt 3, Lars Mou-
sing 2, Jonas Porup 2, Vignir Svavarsson 1.

 {Udvisninger: Mors-Thy 1 og TTH Holstebro 3.

 {Dommere: Martin Gjeding og Mads Hansen.

 { Tilskuere: 988 i Thy Hallen.

HÅNDBOLDKAMPEN I TAL

 {Næsten alle mand klar 
Mors-Thy kunne mønstre en 
næsten skadesfri trup til op-
gøret. Kun Rasmus Søby er 
stadig skadet. Ifølge fysiote-
rapeut Tonny Nedergaard 
går det fint med Nickolei Jen-
sen, der for nylig er vendt til-
bage efter en knæskade. 
Marcus Dahlin og Stefan Ni-
elsen havde døjet med hen-
holdsvis ryg- og albueproble-
mer op til kampen, men de 
var begge i stand til at spille. 
Stefan Nielsen blev dog kun 
brugt i forsvaret. 

 {Velkommen til Hansen 
Under navneopråbet af gæ-
sterne fra TTH Holstebro før 
kampen blev der budt en 
særlig velkomst til udehol-
dets assistenttræner Søren 
Hansen, der som bekendt i 
næste sæson kommer til 
Mors-Thy Håndbold som 
cheftræner. Søren Hansen 
modtog et pænt bifald fra 
hjemmepublikummet. 

 { Forhenværende på banen 
To af TTH Holstebros tre tidli-
gere MTH-profiler startede 
på banen i Thy Hallen, nem-
lig Jac Karlsson og Jonas Po-
rup. Peter Balling er på vej 
tilbage fra en langvarig ska-
despause, men er endnu ikke 
spilleklar. 

 { TTH uden skarphed 
Gæsterne åbnede kampen 
med en række afbrændere. 
MTH-keeper Kasper Larsen 
havde således fire redninger, 
inden udeholdet kom på tav-
len. Det fik TTHs cheftræner 
Patrick Westerholm til at ta-
ge timeout allerede efter 
seks og et halvt minut ved 
stillingen 2-0 til Mors-Thy. 

 {Dyr udvisning 
Mors-Thy åbnede kampen 
bedst og havde de første fø-
ringer, men en tidlig udvis-
ning til Christoffer Cichosz 
vendte billedet. I undertal 
satte Mors-Thy Nickolei Jen-
sen på banen og tog Kasper 
Larsen ud af målet. To bold-
tab fra samme Nickolei Jen-
sen gav to nemme mål i et 
tomt mål til gæsterne, der 
dermed kom foran 3-2 og al-
drig siden lod føringen glide 
sig af hende. 

 {Pænt besøgt 
Tidligere på sæsonen har der 
flere gange været skuffende 
få tilskuere, når Mors-Thy har 
optrådt i Thy Hallen. I aftes 
var 988 på plads, og det må 
siges at være ganske pænt 
set i lyset af, at hjemmehol-
det gik ind til kampen med 
fem nederlag på stribe. 

 { Forrygende fløje 
Gæsterne fra TTH Holstebro 
råder over et par særdeles 
giftige fløje i Magnus Bram-
ming og Kasper Kildelund. 
Det beviste duoen til fulde i 
Thy Hallen, hvor de til sam-
men scorede 15 mål.

RUNDT OM KAMPEN

Af Lars Bang Bertelsen
lbb@mf.dk

THISTED: Han indledte sæso-
nen som Mors-Thy Hånd-
bolds helt store profil.

Siden fulgte en pause på 
grund af en korsbåndsska-
de, men Nickolei Jensen er 
kommet hurtigt tilbage og 
spillede i aftes sin tredje 
kamp efter sit comeback.

Men endnu mangler han 
at ramme topformen. Igen 
mod TTH Holstebro var der 
for mange fejl fra den 
bagspiller, der om nogen har 
x faktor og lederevner i en 
Mors-Thy trup, der netop 
savner den slags typer.

Cheftræner Jan Paulsen 
erkendte efter kampen, at 
Nickolei Jensen havde fået 
lang snor.

- Ja, i forhold til hans fejl-
procent, så fik han meget 
spilletid. Men det handler 
simpelthen om, at jeg priori-
terer, at vi får ham integreret 

i spillet igen så hurtigt som 
muligt. Han er en vigtig spil-
ler for os. Og så er han altså 
også en type, der spiller med 
stor risiko. Det gjorde han 
også i Skive, hvor han sam-
men med en spiller som Bo 
Spellerberg år efter år både 
toppede listen og assists og 
over flest tekniske fejl, sagde 
Jan Paulsen.

Ingen smerter
Selv erkendte bagspilleren, 
at der var for mange pletter 
på indsatsen.

- Fysisk er det i orden, og 
jeg har ingen smerter. Men 
jeg mangler timing og skarp-
hed. Fejlprocenten var for 
høj i dag, erkendte Nickolei 
Jensen, der håber meget 
hurtigt at være fuldt integre-
ret i spillet igen.

- Der venter en vigtig de-
cember, hvor vi har mange 
vigtige kampe, så det skal gå 
stærkt med at finde mit ni-
veau, konstaterede han.

Dyre fejl 
af Nickolei
PROFIL: Nickolei Jensen var savnet 
under sin skadespause, men endnu 
mangler han at ramme topformen 
efter sit comeback

Nickolei Jensen er en nøglespiller for Mors-Thy, men han har ikke 
fundet sit niveau efter sin skadespause.

Af Lars Bang Bertelsen
lbb@mf.dk

THISTED: På den sejrende side 
i gårsdagens ligakamp i Thy 
Hallen var Mors-Thy Hånd-
bolds kommende cheftræ-
ner, Søren Hansen, der efter 
kampen erkendte, at det var 
specielt at besøge den hjem-
mebane, hvor han selv er 
kommende boss.

- Det var en speciel ople-
velse. Jeg kunne mærke det 
allerede, da vi kom til hal-
len, at jeg lagde mærke til 
flere ting, end jeg plejer. Jeg 
tænkte sådan lidt, hvor er 
taktikrummet og den slags. I 
løbet af kampen kunne jeg 
også godt tage mig i at kigge 
på Mors-Thys spil og tænke 
på, hvad vi skal bruge næste 
år, men det tog nu ikke fokus 
for mig. Jeg var her selvføl-
gelig som TTH-mand, og jeg 
er glad for sejren, sagde Sø-

ren Hansen og tilføjede vel-
opdragent, at han ønsker 
Mors-Thy triumfer i alle an-
dre kampe end i dem mod 
TTH.

Søren Hansen bed også 
mærke i stemningen i Thy 
Hallen.

- Publikum var virkelig go-
de til at bakke hjemmehol-
det op, og det var også med-
virkende til, at de fik lidt vin-
ger mod slutningen. Vi skul-
le nok have lukket kampen 
tidligere, men hallen kogte 
til sidst, hvor de lugtede 
blod. Heldigvis nåede de ik-
ke helt op, sagde Søren Han-
sen.

Fremtiden lå i baghovedet
VISIT: TTH-assistent Søren Hansen kaldte det specielt at gæste sin kommende hjemmebane

Søren Hansen, i baggrunden, 
glædede sig over stemningen i 

Thy Hallen. Fra næste sæson 
skal han danne trænerduo med 

Jonas Degnbol, i forgrunden,  
i Mors-Thy. Håndbold.

MORS-THY
TTH HOLSTEBRO 28-29
HÅNDBOLD - LIGAEN

Af Lars Bang Bertelsen 
og Torben Hansen(foto)
lbb@mf.dk

 
THISTED: Mors-Thy Hånd-
bolds resultatmæssige krise i 
ligaen fik i aftes endnu en 
tak, da de blå hjemme i Thy 
Hallen tabte med 29-28 til 
TTH Holstebro. 

Mors-Thy har ikke fået po-
int siden den uafgjorte ude-
kamp mod Sønderjyske 8. 
oktober, og selv om nederla-
get kun blev på et mål, så var 
hjemmeholdet ret langt fra 
point mod de Champions 
League-aktuelle gæster.

Mors-Thy fik en god start 
på kampen og kom foran 
med 2-0. Med til billedet 
hørte, at gæsterne brændte 
og brændte i kampens ind-
ledning, hvor Kasper Larsen 
nåede fire redninger i hjem-
meholdets mål, inden TTH 
kom på tavlen efter en tidlig 
timeout. Umiddelbart efter 
fik Mors-Thys Christoffer Ci-
chosz en udvisning. I under-
tal smed Mors-Thys Nickolei 
Jensen bolden væk to gange, 
hvor TTH i begge tilfælde 
kunne score i et tomt mål. 

Dermed kom gæsterne foran 
3-2 og havde føringen i re-
sten af halvlegen.

Mors-Thy fik en kummer-
lig åbning på anden halvleg. 
Gæsterne gik foran med seks 
mål. Så smed cheftræner 
Jan Paulsen timeout-kortet 
og uddelte en skideballe, der 
rungede i hallen.

Verbale tæsk virkede
De verbale tæsk vækkede til-
syneladende spillerne. I 
hvert fald tog værterne for 
alvor arbejdshandskerne på 
i resten af kampen. Selv om 
TTH formåede at holde sig 

foran åd hjemmeholdet 
langsomt af forspringet. Det 
var dog stadig på tre mål ved 
29-26 tre minutter før tid. 
Men Mors-Thy fik reduceret 
yderligere. Reduceringen til 
29-28 blev dog først sat ind i 
kampens allersidste sekund 
ved Henrik Tilsted.

Mens det var to skridt frem 
på det spillemæssige, var det 
et skridt tilbage med det sjet-
te nederlag på stribe, men 
den præmis købte cheftræ-
ner Jan Paulsen ikke.

- Det går jeg ikke op i. Vi 
spillede en god kamp, og 
den her gang formåede vi at 

kæmpe os tilbage efter en 
skidt åbning på anden halv-
leg. Det var vigtigt. Jeg er 
meget utilfreds med den pe-
riode efter pausen, hvor vi 
tabte 5-1 og reelt tabte kam-
pen, fordi vi kom ned med 
seks mål. Den måde, det ske-
te på, var ikke i orden. Vi 
smed det selv hen til dem i 
den periode, og det kostede 
dyrt. Det er et stort fokusom-
råde for os, at vi skal be-
grænse skaderne, når vi har 
en downperiode. Det formå-
ede vi ikke, og jeg var meget 
frustreret, da vi tog timeout 
anden gang på kort tid i an-
den halvleg. Men stor ros til 
spillerne for at kæmpe vide-
re, sagde Jan Paulsen.

Stærk Dahlin
Hos hjemmeholdet var den 
svenske højrehåndsskytte 
Marcus Dahlin i hopla med 
otte rene kasser. Den svin-
gende bagspiller ramte en af 
de gode dage, hvor han bevi-
ste, at han er den farligste 
spiller på den plads, som 
Mors-Thy har haft i mange 
år.

To skridt 
frem for 
Mors-Thy
FIGHT: Mors-Thy kæmpede og spillede bedre end længe. 
Men de blå er stadig uden point i ligaen siden 8. oktober

Henrik Tilsted i en akrobatisk aktion.


