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assists leverede Aalborg Håndbolds
Sander Sagosen foruden sine tre mål.
Ingen af Mors-Thys spillere blev af loggerne noteret for mere end et assist.

mål på i alt ni afslutninger blev det
fra Allan Toft Hansen, Henrik Tilsted
og János Stranigg, der forsøgte henholdsvis to, tre og fire gange.

RUNDT OM KAMPEN
{{Stærke målmænd
Aalborg måtte undvære den
stærke Søren Westphal, som
var ude med en hjernerystelse. I hans sted stod svenske
Mikael Aggefors - og godt
hjulpet af svage MTH-afslutninger nåede han op på 20
redninger i alt og en redningsprocent på 55. Kasper
Larsen havde færre redninger end sin kollega, men til
gengæld flere af de sublime
og endte med en redningsprocent på 35.

Unødvendig øretæve - igen

»

Vi skal fandeme slutte kampen
ordentligt af - både for klubbens
skyld og for publikum.

JAN PAULSEN, træner for Mors-Thy Håndbold

OPLØSNING: Til sidst gik det nærmest op i hat og briller for Mors-Thy
MORS-THY
AALBORG
HÅNDBOLD - LIGAEN

Nickolei Jensen var tilbage,
men kunne ikke løfte sit hold til
en overraskelse.

17-27

Af David Højmark
og Peter Mørk (foto)
dh@mf.dk

{{Tobias Ellebæk ikke med
Det blev ikke til noget gensyn
med arenaen i hjembyen for
Aalborgs Tobias Ellebæk. Sidste sæsons MTH-topscorer
sad ude med en mindre fiberskade i det ene baglår.
{{Nickolei J. et stykke fra
Topformen er naturligt nok
et stykke væk for Nickolei
Jensen, der gjorde comeback
efter to måneders pause. Det
blev til to mål - begge på stående hug - og en assist, men
også til tekniske fejl og fejlafleveringer oven i fem mislykkede afslutninger.
{{Søby nærmer sig
Højrebacken Rasmus Søby,
der er ude med en skade i
baglåret, mærker så store
fremskridt, at han håber på
et snarligt comeback. Han
har ikke nogen bestemt
kamp i sigte, men forventer
at være klar til kamp igen i
december.
{{Unge Andersen viste sig
10 minutter efter pausen
kom Mads K. Andersen på
banen ved stillingen 12-17.
Og den unge bagspiller var
med vilje og gåpåmod med
til at drive sit hold ud af det
dødvande, det havde åbnet
anden halvleg med.
{{Tilsted gav stolen et slag
Midt i anden halvleg sluttede
kampen for Henrik Tilsted,
da han havde ramt stolpen
på sin tredje mislykkede afslutning. Venstrefløjen blev
udskiftet og viste synlig skuffelse over sin indsats, da han
gav sin stol et hårdt slag, inden János Stranigg gav ham
et trøstende skulderklap.
{{Reprimande til Wiesmach
Mens kampen endnu var
spændende, var der også
overskud til at vise attitude
over for modstanderne. Det
gjorde Stefan Nielsen i begyndelsen af anden halvleg
over for Patrick Wiesmach,
som efter at have ramt gulvet fik en løftet pegefinger
og en reprimande for sit forsøg på film.
{{Venner i Øster Jølby
I pausen af kampen blev
Morsø HK præsenteret som
ny samarbejdsklub for MorsThy og HF Mors.

NYKØBING: Sidste indtryk ve-

jer altid tungt, så det var
med bøjede hoveder, at
Mors-Thys ligaspillere luskede fra banen i aftes.
Kampen mod Aalborg lignede nemlig alt for meget
noget, man havde set før.
Hjemmeholdet havde budt
storebror fra toppen af ligaen fint op til dans i en spændende første halvleg - men
havde så bare slet ikke stået
distancen angrebsmæssigt i
anden halvleg.
Og helt galt gik det til sidst.
Da var der nærmest var opløsning hos hjemmeholdet,
som blamerede sig med en
kavalkade af fejl og foræringer, som Aalborg tog taknemmeligt imod med en
utaknemmelig lussing som
svar: 10-målssejr til gæsterne og et slukøret hjemmehold på vej i omklædningsrummet.
Stærk Dahlin
Sådan var det slet ikke begyndt i Jyske Bank Mors Arena, hvor især højrebacken
Marcus Dahlin virkede opsat
på at vise sit hjemmepublikum, hvad han kan. Seks
gange i første halvleg slog
den høje svensker til og viste, at når han først får bolden i fart, skal tyngdeloven
stramme sig an for at holde

ham nede - og så kommer
han nærmest til straffekast
med tilløb.
Også Kasper Larsen viste
klassen. Blandt andet med
en strålende sprællemand
på Patrick Wiesmach i et
kontraløb. Og da Nickolei

Jensen efter ni minutter afløste en uskarp János Stranigg, var bredden i bagkæden ved at være tilbage på
det niveau, der gav MorsThy en drømmestart på sæsonen.
Der var dog grund til be-

kymring. For trods et kvarter
med store redninger af Larsen og to-tre scoringer til
hjemmeholdet med marginaler som hjælp, var Aalborg
i teten med to. Endda uden
at have fået stjernen Sander
Sagosen i gang.

Gæsterne virkede som et
hold, der kunne lægge på,
men Mors-Thy omvendt så
ud til at have fået det maksimale ud af forløbet. Men det
kunne man jo dårligt bebrejde dem - lige som der i det
hele taget ikke var grund til

andet end skulderklap, da
halvlegen var forbi: 11-13
og alle håb om en sensation
var tændt.
Vækker bekymring
Men ak, igen. Som i foregående kamp mod HC Midtjyl-

Tilsted: - Jeg ramte ingenting
Af David Højmark
og Søren Olsson
dh@mf.dk

NYKØBING: Mors-Thys spille-

re hang alle med hovedet efter det store nederlag. Men
for Henrik Tilsted så det hele
ekstra tungt ud.
- Det er en hård en at sluge,
og resultatet lyver lidt. Til
sidst smed vi en masse dumme bolde væk og blev straffet for det. Det var simple
fejl, som vi træner i hver eneste dag - og som bare ikke må

ske, sagde han.
I foregående hjemmekamp mod HC Midtjylland
blev venstrefløjen syltet,
men det var ikke tilfældet
mod Aalborg, som nød godt
af en sort dag for Tilsted.
- Jeg ramte ingenting. Jeg
fik fornuftige udspil, men
jeg kunne ikke slå en bule i
en blød hat. Det må jeg tage
på min kappe og gøre bedre
næste gang, erkendte han.
Sommer: uforståeligt
Heller ikke Nicolai Sommer

»

Jeg kunne ikke slå
en bule i blød hat.

HENRIK TILSTED, Mors-Thy

var i godt humør. Han påpegede, at forløbet mindede alt
for meget om hjemmekampene mod både Skanderborg og HC Midtjylland
- Det er uforståeligt, at vi
går sådan ned, og vi synes ikke selv, at resultatet giver det
rette billede af kampen, sagde han og forholdt sig til opløsningen i kampens sidste

minutter.
- Det skal vi have lavet om
på. Det er okay, at vi taber til
Aalborg, som er tophold,
men når man slutter sådan
af, synes man ikke selv, at
man kan tage noget positivt
ud af kampen, lød det.
Nickolei Jensen på vej
En af løsningerne på de offensive kvaler er forhåbentlig Nickolei Jensen. Søndag
var den stærke bagspiller
med for første gang siden
anden spillerunde.

- Jeg har trænet med for
fuld styrke den sidste uge, og
jeg mærker ikke noget i knæet nu. Selvfølgelig er jeg ikke
på 100 procent endnu, men
knæet har det helt fint, sagde han og var på bølgelængde med medspillerne om, at
Mors-Thy tabte for stort.
- Vi må erkende, at Aalborg var det bedre hold, men
selvfølgelig synes jeg nok, at
cifrene lyver en lille smule.
Vi følte, at vi var godt med
ved pausen, men når man
først scorer sit andet mål i

anden halvleg efter 13-14
minutter, så er det svært at
vinde kampe, lød det.
- Vi har endnu en svær opgave næste gang, hvor vi
skal besøge Skjern, og vi må
igen erkende, at det er angrebsspillet, der skal arbejdes på til den kamp. Vores
forsvar har gjort det godt i
sæsonen, og det gjorde det
egentlig også mod Aalborg,
Henrik Tilsted, her i et vellykket tilbageløb mod Simon
Hald, havde en uskarp aften i

land gik det i fisk i anden
halvleg. Aalborg, der formentlig havde snakket Marcus Dahlin i pausen, gik lidt
længere frem. Så blev første
halvlegs profil neutraliseret,
og da ingen tog over, var det
let for gæsterne at sætte
Mors-Thy i et jerngreb.
Et mål i de første 12 minutter blev dog afløst af en
optur og en form for kontakt
ved 14-18. Men det var stadig for svært at score - og
derfor lignede det ved 15-20
en af den slags kampe, der
med plusser for gejst og fightervilje kunne parkeres i båsen for de ærefulde nederlag.
Men så var det, at det gik
op i hat og briller til sidst.
Sløsede fejl og afleveringer
lige i hænderne på modstanderne. Tak, sagde de røde
fra Aalborg og lukkede kampen med at tæve lillebror,
som dermed leverede et sidste indtryk, der vækker bekymring.
At den slags kan ske, er til
at forstå. Men når man tre
hjemmekampe i træk har fået unødvendige øretæver, er
der tale om et tema, der risikerer at udvikle sig til et
kompleks.
Mors-Thy har efterhånden
brug for en succes.

Kasper Larsen gjorde sit til at holde Mors-Thy inde i kampen.

Marcus Dahlin var stærk i første halvleg, men da han blev stækket i
anden, var der ingen til at overtage som ny trussel.

Mikael Aggefors fik for mange nemme redninger.

HÅNDBOLDKAMPEN I TAL
{{Stillinger undervejs: 2-4, 5-6, 6-10, 9-11, 11-13 (pausestilling), 1115, 14-18, 15-20, 16-23.
{{Mål for Mors-Thy: Marcus Dahlin 6, Stefan Nielsen 3 (2), Lasse
Pedersen 2, Mads K. Andersen 2, Nickolei Jensen 2, Christoffer Cichosz 1, Nicolai Sommer 1.
{{Mål for Aalborg: Martin Larsen 5, Arnor Atlason 4, Sander Sagosen 3, Simon Hald 3, Buster Juul 3, Stefan Sigurmannsson 2,
Patrick Wiesmach 2, Chris Holm Jørgensen 2, Magnus Saugstrup
1, René Antonsen 1, Christian Jensen 1.
{{Udvisninger: Mors-Thy 2, Aalborg 3.
{{Dommere: Jakob F. Hansen og Kasper K. Møller.
{{Tilskuere: 1213 i Jyske Bank Mors Arena.

Jan Paulsen gav
en skideballe
Af David Højmark
dh@mf.dk

NYKØBING: De gik slukørede

fra banen, og Mors-Thys
spillere kom også brødbetyngede retur oven på snakken i omklædningsrummet
efter kampen.
Og det var der en grund til.
De havde nemlig lige fået
skæld ud af deres træner for
den afslutning, der forvandlede et hæderligt nederlag til
en afklapsning.
- Det har jeg talt med store
bogstaver til spillerne om.
Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Vi skal fandeme
slutte kampen ordentligt af både for klubbens skyld og
for publikum. Vi skal ikke
tabe sådan en kamp med 10,
lød det frustreret fra Jan
Paulsen, da han havde sundet sig over nederlaget.
Han var enig i, at kampen
lignede den forrige mod HC
Midtjylland alt for meget.
- Vi brændte alt vores
krudt af i første halvleg, og
så forfaldt vi til at skyde på
halve chancer og lave halve
løsninger. De fik initiativet
fuldstændig - og så skød vi
deres målmand varm, sagde
han.

En af årsagerne til, at anden halvleg ikke levede op til
første var, at Marcus Dahlin
slet ikke lykkedes på samme
måde.
- Luften gik ud af ballonen,
og så var der ikke så mange
alternativer, sagde Jan Paulsen, der forsøgte sig med
mange løsninger i bagkæden, men blandt andet måtte konstatere, at det heller
ikke var János Straniggs aften.
Vigtigt med comeback
Til gengæld fik han Nickolei
Jensen tilbage - efter få træningssessioner med bold.
Det var da heller ikke en
nøglespiller i den version,
Jan Paulsen har savnet så
hårdt, men comebacket var
nyttigt, påpegede MTH-træneren, også med henblik på
fremtiden.
- Jeg er glad for, at han er
tilbage. Han er en af dem,
der skaber noget angrebsmæssigt. Selvfølgelig er han
lidt rusten, men det er vigtigt at få ham i gang i forhold
til december, hvor vi har
nogle meget vigtige kampe,
lød det.

