Mors-Thy skal i ilden i svær udekamp
HÅNDBOLD: De blå drager onsdag til
Aarhus efter point, og der er tro på en
overraskelse i aftenens kamp
Af Simon Kjær Jensen
simon.kjaer.jensen@nordjyske.dk

THY-MORS: Mors-Thys liga-

herrer skal onsdag på tur til
Aarhus, hvor der skal kæmpes for to yderst tiltrængte
point.
- Det er altid en svær kamp
mod Århus, og det kræver
disciplin i begge ender, hvis
vi skal vinde, siger MorsThys viceanfører, Allan Toft,

om onsdagens kamp i herreligaen.
En sejr ville falde på et tørt
sted for Mors-Thy, da holdet
inden onsdagens opgør ligger faretruende tæt på nedrykningsstregen. To point vil
bringe Mors-Thy op på siden
af onsdagens modstander og
skabe øget luft ned til Skanderborg, som inden næste
spillerunde ligger under den
famøse nedrykningsstreg

med to point færre end
Mors-Thy.
Mors-Thy har tidligere
haft problemer mod Århus,
hvilket har betydet, at aarhusianerne har hevet sig
sejrsrige ud af de seneste
seks indbyrdes opgør i ligaen. Denne skræmmende statistik er dog ikke noget der
kan kyse Mors-Thys unge viceanfører.
- Før sæsonen er en kamp i
Aarhus ikke to forventede
point, men jeg tror på en
sejr, siger Allan Toft.
Sejre har der ikke været
mange af i den seneste tid
for Mors-Thys ligaherrer.
Dog er der stadig massere af

optimisme og tro på tingene
hos Mors-Thys unge stregtalent.
Svingende værter
- Århus har ikke været så stabile, hvilket giver os tro på at
vi kan skabe overraskelsen.
Vi har før vundet kampe,
hvor vi ikke var favoritter, siger Allan Toft inden onsdagens vigtige opgør.
For at Mors-Thy skal få point med hjem fra Aarhus,
kræver det især fokus på forsvarsdelen.
- De har en Sebastian Henneberg, som har mange kvaliteter i angrebet. Derudover
har de en stærk stregspiller i

»
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Róbert Gunnarsson, så det
kræver at vi kan finde den
rigtige højde i forsvaret, hvis
vi skal kunne håndterer disse dygtige spillere, lyder det
fra Allan Toft, som selv er en

af nøglefigurerne i MorsThys forsvar.
Allan Toft håber på at se
mange medrejsende MorsThy fans under kampen,
som spilles onsdag 30. november klokken 18.30 i Ceres Arena.
- Til at hjælpe os med at
hente de to vigtige point i
Aarhus ville det være fantastisk med noget af den altid
gode opbakning, lyder det
fra Mors-Thys viceanfører.

Allan Toft Hansen erkender, at det er en svær udekamp, der venter
mod Århus GF - han tror dog på muligheden for point.  Arkivfoto

