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AARHUS: Mors-Thy Håndbold 
løb onsdag aften ind i det sy-
vende nederlag på stribe i 
888ligaen.

Nordvestjyderne var ellers 
fint med i udekampen mod 
Århus Håndbold, men vær-
terne snuppede begge point 
efter en spændende slutfase.

- Jeg synes, den er rimelig 
tung. Vi havde gode mulig-
heder, og når man ser på den 
måde, som kampen forløber, 
skulle vi i hvert fald have 
haft ét point med. Det er dog 
et skridt i den rigtige ret-
ning, lød den umiddelbare 
reaktion fra Nicolai Som-
mer.

Fløjspilleren havde delta-
get i et opgør, hvor gæsterne 
halsede efter det meste af 
første halvleg, og hjemme-
holdet kunne da også gå til 
pause med en føring på 14-
11.

Mors-Thy fik dog kontakt 
ved stillingen 15-15, men et 
kvarter før tid havde aarhu-
sianerne bragt sig foran med 
22-18. Selvom nordvestjy-
derne fik reduceret føringen 
til et enkelt mål i slutfasen, 
kom gæsterne ikke tættere 
på.

- Vi spiller faktisk okay i 
angrebet og laver 27 mål. 

Det er egentlig fint, men for-
svaret halter lidt, og det har 
ellers fungeret rigtig godt i 
sæsonen. Det er lidt den om-
vendte verden for os. Vi har 
tidligere bøvlet meget med 
angrebsspillet, men nu er 
det mere forsvaret. Vi skal 

have det til at fungere på 
samme tid, og hvis vi lykkes 
med det, kommer der også 
point. Det er helt sikkert, for-
klarede Nicolai Sommer.

Stimen af nederlag har til-
syneladende ikke påvirket 
spillerne i Mors-Thy, der 

sagtens kan nuancere udvik-
lingen.

- Jeg kigger jo på de hold, 
vi har mødt. Det er sådan set 
alle topholdene, hvis man 
ser bort fra hjemmekampen 

Sommer: Et skridt i    den rigtige retning
STIME: Mors-Thy Håndbold har tabt syv kampe i træk, 
men optimismen er stadig intakt hos nordvestjyderne

mod Skanderborg, hvor vi 
skulle have haft to point. Vi 
hæfter os ikke ret meget ved, 
at det er syv nederlag i træk. 
Jeg synes, stemning er god, 
og vi har stadigvæk en fin tro 

på tingene. Vi skal bare 
kæmpe videre, sagde Nico-
lai Sommer, der ser frem 
mod næste spillerunde, hvor 
TM Tønder gæster Jyske 
Bank Mors Arena.

- Den kamp er rigtig, rigtig 
vigtigt. Vi er nødt til at se 
fremad, selvom skuffelsen 
selvfølgelig lige skal ud af 
kroppen. Der skal være fuld 
fokus på kampen mod Tøn-

der, fastslog Nicolai Som-
mer.

 {Stillinger undervejs: 2-2, 7-3, 9-7, 14-11 (pausestilling)  
15-15, 21-18, 24-21, 26-25

 {Mål, Århus: Minik Dahl Høegh 8, Sigvaldi Gudjonsson 7, Fredrik 
Sørensen 5, Omar Ingi Magnusson 4, Robert Gunnarsson 2,  
Henrik Hansen 1, Frederik Krarup 1, Anders Martinusen 1

 {Mål, Mors-Thy: Marcus Dahlin 9, Nicolai Sommer 5, Christoffer 
Cichosz 3, Lasse Pedersen 3, Nickolei Jensen 3, Allan Toft Hansen 
2, Jens Christian Brauner 2

 {Udvisninger: Århus 5x2 minutter, Mors-Thy 4x2 minutter

 {Diskvalifikation: Rasmus Søby, Mors-Thy (direkte rødt)

 {Dommere: Ole Blok og Daniel Stentoft Møller

 { Tilskuere: 2348

FAKTA
HÅNDBOLDKAMPEN I TAL

I går var det forsvaret, der var på afveje, da Mors-Thy tabte for sy-
vende gang i træk.  Foto: Scanpix/Jens Thaysen

Mads K. Andersen med en stor afbrænder i kampen mod Aarhus Håndbold. Den unge bagspiller havde to forsøg uden at score. Bedre gik 

Af David Højmark
dh@mf.dk

MORS-THY: Nikolaj Pedersen 
stopper i Mors-Thy Hånd-
bold. Hans afløser er fundet 
i Lemvig-Thyborøn.

Torsdag middag offentlig-
gjorde Mors-Thy, at aftalen 
med Nikolaj Pedersen ikke 
bliver forlænget - og at Lem-
vig-Thyborøns Ronnie 
Schmidt Nicolaisen skifter 
til den lokale ligaklub.

- Vi glæder os til samarbej-
det med Ronnie de to kom-
mende sæsoner. Både Søren 

Hansen og Jonas Degnbol 
kender Ronnie fra tidligere, 
og vi er sikre på, at vi får bå-
de en god fyr og en god spil-
ler til Mors-Thy Håndbold. 
Ronnie er jo en ung mål-
mand, så vi forventer, at han 
udvikler sig i både Degnbol 
og Kasper Larsens kyndige 
hænder - og så er han en an-
derledes type målmand end 
Kasper Larsen, så derfor vil 
de to komme til at supplere 
hinanden godt i Mors-Thy-
målet, lyder det fra Henrik 
Hedegaard, administrati-
onschef i Mors-Thy Hånd-

bold med det sportslige som 
ansvarsområde.

Assistent- og målmands-
træner Jonas Degnbol be-
skriver klubbens nye keeper 
som en stor og høj målmand 
med de rigtige bevægelser - 
og som en spiller, der vil pas-
se rigtig godt ind i truppen 
og klubben både socialt og 
spillemæssigt.

Og så vil han kunne lægge 
på sit niveau i Mors-Thy.

- Det er en fantastisk mu-
lighed for Ronnie at stå i må-
let sammen med Kasper Lar-
sen, som han kan lære rigtigt 

meget af, og vi ser masser af 
muligheder og udviklings-
potentiale for Ronnie i de 
kommende sæsoner, siger 
Jonas Degnbol.

Glæder sig til gensyn
Den 22-årige målmand, der 
inden sit skifte til Lemvig-
Thyborøn i 2015 havde en 
fortid hos TTH Holstebro, 
ser skiftet til Mors-Thy som 
et skridt op rent sportsligt.

- Og jeg glæder mig til at 
arbejde sammen med Søren 
Hansen, som jeg kender fra 
TTH, og Jonas Degnbol, som 

Ny mand i målet
UDSKIFTNING: Mors-Thy bytter ud på målmandsposten til næste sæson

jeg har stået sammen med i 
Lemvig. Det giver mig noget 
tryghed, at de to kender min 
udvikling og ved, hvordan 
de kan gøre mig bedre. Jeg 
håber selvfølgelig på at få 
noget spilletid, og så håber 
jeg på, at jeg kan udvikle 

mig både personligt og som 
spiller. Jeg ser Mors-Thy 
Håndbold som en klub med 
fed håndboldkultur, hvor 
der er elitehåndbold fra 
ungdomsrækkerne og hele 
vejen op til ligaholdet og en 
klub med en stærk hjemme-

bane, Bette Balkan, som jeg 
glæder mig meget til at spille 
på, siger han.

Glad for tiden i MTH
For Nikolaj Pedersen blev 
det altså ikke til noget gen-
nembrud i Mors-Thy Hånd-
bold.

Den 25-årige østjyde, der i 
sin tid i klubben har stået i 
skyggen af profiler som Da-
ne Sijan, Søren Haagen og 
Kasper Larsen, stod ellers 
det meste af kampen mod 
Århus Håndbold i går (otte 
redninger på 26 skud), men 

han er afklaret med, at den-
ne sæson bliver hans sidste.

- Jeg har været rigtig glad 
for min tid i Mors-Thy Hånd-
bold, hvor jeg har mødt en 
masse gode mennesker både 
på holdet og i og omkring 
klubben - og så har jeg haft 
nogle fede oplevelser i klub-
ben med masser af medle-
vende fans og tætpakkede 
haller, siger Nikolaj Peder-
sen.

Ronnie Schmidt Nicolaisen bliver ny målmand i Mors-Thy Hånd-
bold fra næste sæson.  Foto: privat


