
Af David Højmark
dh@mf.dk

MORS-THY: Torsdag var han 
selv optimist i forhold til at 
blive klar til på onsdag. Men 
kampen mod TM Tønder, 
sæsonens hidtil vigtigste for 
Mors-Thy Håndbold, kan 
meget vel blive uden en af 
holdets største profiler.

Henrik Tilsted, 22-årig 
venstrefløj, er nede med syg-
dom, og ifølge fysioterapeut 
Tonny Nedergaard kan Til-
steds tro på at blive klar til på 
onsdag nemt vise sig for op-
timistisk.

- Det er en kraftig virusin-
fektion, han har fået, og nu 
er han i medicinsk behand-
ling for det. Så må vi se, om 
han kan rette sig, men jeg 
tror ikke, at han bliver klar 
til på onsdag. Han er også 
helt afkræftet, siger Tonny 
Nedergaard.

Henrik Tilsted har både i 
denne og i sidste sæson væ-
ret Mors-Thys skarpeste fløj-
spiller. I denne sæson med 
scoring på 75 procent af sine 
afslutninger, hvilket gør 
ham mere træfsikker end 
blandt andre prominente 
fløjspillere som KIF Kolding-

Københavns Magnus Landin 
og Aalborg Håndbolds Pa-
trick Wiesmach.

Samme skarphed har aflø-
serne på venstre fløj, Nicolai 
Sommer og Stefan Nielsen, 
ikke vist, så det ligner en 
svækkelse af venstresiden til 
kampen i Jyske Bank Mors 
Arena.

Kravet er sejr
Det bliver et opgør med et 
ubønhørligt krav fra tilhæn-
gere og omgivelser: Mors-
Thy skal sætte en stopper for 
stimen af nederlag og sikre 
de to point, der kan lægge ny 
afstand de til sønderjyske 
oprykkere.

De høstede torsdag aften 
selvtillid med en hjemme-
sejr over HC Midtjylland og 

er nu á point med Mors-Thy. 
Et nederlag på onsdag brin-
ger derfor den lokale liga-
klub et stort skridt nærmere 
de nedrykningskampe, man 
så gerne vil undgå. 

Men selv om TM Tønder 
siden oprykningen til ligaen 
har overrasket positivt, er 
Mors-Thy naturligvis favorit 
til opgøret. Det skaber men-
tale udfordringer, men Ton-
ny Nedergaard tror på, at 
spillerne har overskuddet til 
at håndtere dem.

- Det håber vi, at de har. Og 
det er selvfølgelig en fordel, 
at de har spillet bedre og 
bedre fra kamp til kamp, selv 
om vi har mødt de store 
hold, siger han og ser ons-
dag aftens knebne nederlag i 
Aarhus som et udtryk for 
det.

- Den fremgang, de har 
mærket i spillet, kan give et 
godt rygstød. Men vi har jo 
set, at de nogle gange falder 
igennem som favoritter, til-
føjer han.

Arbejder mentalt
Derfor arbejdes der i teamet 
omkring holdet også meget 
med det psykologiske aspekt 
frem mod kampen på ons-

dag: Tønder er til at slå, men 
de skal ikke undervurderes. 
Opgøret er vigtigt, men det 
er ingen skæbnekamp. 

- Vi passer på ikke at tale 
kampen ned som en, der er 
nem. Selv om det er Tønder, 
er det ikke sådan, at vi siger, 
vi nemt kan vinde. Men vi 
skaber heller ikke en frygt i 
spillerne. Vi forsøger at lade 
være med at tale for meget 
om kampens betydning, si-
ger Tonny Nedergaard og til-
føjer, at det på onsdag hand-
ler om at ramme det helt rig-
tige spændingsniveau.

- Det er vigtigt. Det er en 
kamp som så mange andre, 
og vi har fokus på os selv og 
de ting, spillet skal indehol-
de både i forsvar og angreb i 
stedet for at fokusere så me-
get på det hold, vi skal spille 
imod, siger han.

Tilsted tvivlsom til 
braget mod Tønder
SYGDOM: Den stærke venstrefløj bliver næppe klar til på onsdag

Henrik Tilsted, en af ligaens skarpeste fløjspillere, risikerer afbud til Mors-Thys vigtige kamp på onsdag. Arkivfoto: Peter Mørk 

» Nu er han i medi-
cinsk behandling 

for det. Så må vi se, om 
han kan nå at rette sig, 
men jeg tror ikke, at 
han bliver klar til på 
onsdag.
TONNY NEDERGAARD, fysioterapeut


