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MORS-THY: De store udfor-
dringer falder på stribe og i 
morgen venter den for tiden 
største af dem alle. 

Det vurderer Christoffer 
Cichosz, anfører for Mors-
Thys ligahold, inden kam-
pen mod Aalborg Håndbold.

- Vi skal møde det indtil vi-
dere mest stabile og bedste 
hold i rækken, så der er in-
gen tvivl om, at det bliver en 
rigtig svær opgave for os. I 
det hele taget det at være 
med i kampen kan blive 
svært, siger han og sætter 
ord på topholdets styrke.

- De har en rigtig stor stabi-
litet, og de holder sig til det, 
de er gode til. De har ikke 
store udfald, som ellers har 
kendetegnet mange af hol-
dene i ligaen i år. Det er et 
stabilt og godt hold, vi skal 
møde. 

- De har den perfekte kom-
bination af lidt ældre spillere 
og unge, der vil fremad. Så 
der er ingen tvivl om, at det 
er et fantastisk godt hold, si-
ger Christoffer Cichosz.

Klar til Ellebæk
Dermed ikke sagt, at han af-
skriver chancen for en over-
raskelse mod storebror fra 
den lidt større Limfjordsby. 
Christoffer Cichosz påpeger, 
at spilletidspunktet en søn-
dag aften i hvert fald ikke 
kan være en fordel for ude-
holdet. Og så håber han, at 
det lykkes at stække den tid-
ligere MTH-topscorer Tobias 
Ellebæk.

- Vi ved selvfølgelig, at To-
bias kan spille på et sinds-
sygt højt niveau, men jeg 
tænker også, at det må være 
en fordel, at vi har spillet 

med ham i nogle år. Vi ved, 
hvordan han bevæger sig, og 
hvad han vil på banen, så det 
håber jeg, at vi kan få sat en 
stopper for, siger MTH-anfø-
reren.

Med en række topprofiler , 
ikke mindst Sander Sago-
sen, har Aalborg dog til-
strækkelig med klasse til at 
gøre Mors-Thy til under-
hund. Det var de blå også i 
de foregående kampe mod 
BSV og HC Midtjylland, og 
det samme vil de være i de 
næste, når andre store hold 
venter. 

En sådan serie kan være 
svær at fordøje, for hvordan 
kommer man igennem så 
mange kampe som under-
tippet uden mentale skram-
mer?

- Vi har forsøgt at vende 
den om og sige, at vi faktisk 
har nogle rigtig fede kampe 
- og muligheden for at lave 

en overraskelse. Jeg tror, at 
det giver motivation, hvis 
man ser kampene på en an-
den måde, så man i stedet 
for at skulle minimere et ne-
derlag vil kæmpe for den lil-
le chance, der er. Så vi ser 
det mere som en fed mulig-
hed for at skabe en spæn-
dende kamp og udfordre 
dem så meget, vi nu kan, si-
ger Christoffer Cichosz.

HCM-kamp bearbejdet
Det gjorde Mors-Thy senest 
rigtig godt mod HC Midtjyl-
land - indtil de pludselig 
holdt op med det. Anden 
halvleg af seneste ligakamp 
bød på frygteligt dårligt an-
grebsspil, og bagefter lagde 
anføreren op til en holdsnak 
om, hvad der gik galt og 
hvorfor.

Den snak er nu forbi, og 
kampen i Thy Hallen er talt 
igennem, fortæller han.

- Vi spillede jo faktisk især i 
forsvaret en rigtig flot kamp 
i første halvleg. Vi havde så 
nærmest et angrebsmæssigt 
kollaps i anden halvleg. Det 
forsøger vi at arbejde os ud 
af, og jeg synes, at vi har fået 
kampen på afstand, så jeg 
tror ikke, at det kommer til 
at påvirke os, siger Christof-
fer Cichosz og forklarer, 
hvordan man vil undgå en 
gentagelse med mange mi-
nutters offensivt dødvande.

- Når vi kommer i de perio-
der, vil vi forsøge at sætte en 
prop i, spille længere angreb 
og passe bedre på bolden i 
stedet for at smide den ud 
over sidelinjen og lave tekni-
ske fejl. Det håber vi at få mi-
nimeret. I hvert fald mod et 
hold som Aalborg skal vi la-
ve meget få tekniske fejl, 
hvis vi overhovedet skal ha-
ve en chance, siger han.

Nu kommer storebror
SVÆRT: Mors-Thy får endnu en kæmpeopgave mod Aalborg Håndbold

Sander Sagosen gjorde det onde ved Mors-Thy, da Aalborg i september vandt pokalkampen i Thy Hal-
len med 28-21. I morgen mødes de to hold til en ligakamp i Nykøbing. Arkivfoto: Henrik Louis


