Mors-Thy står over for rigtigt bundbrag
INTENSITET: Kollektivet skal fungere,
hvis Mors-Thy skal hente to point i
vigtig kamp mod nærmeste forfølger
Af Mathias Lykke
mathias.lykke@nordjyske.dk

NYKØBING: De sidste syv spil-

lerunder har været pointfattige for Mors-Thy i herrernes
håndboldliga, og de blå jagter deres første point siden
starten af oktober, når oprykkerne fra TM Tønder
Håndbold kommer på besøg
i Jyske Bank Mors Arena
onsdag aften.

Sønderjyderne skuler i tabellen ondt op til Mors-Thy,
der ligger lige over dem på
den gode side af nedrykningsstregen, og selvom
Mors-Thy på papiret møder
en mere overkommelig
modstander end de syv forgangne spillerunder, er stimen ikke brudt på forhånd.
- Tønder er et rigtig godt
og fysisk stærkt hold, der har

vist sit værd i ligaen, så det er
bestemt ikke noget hold,
man bare lige kører over eller skal undervurdere. Det
bliver ikke nogen let kamp,
fastslår Mors-Thy træner Jan
Paulsen, der tror, at kampen
kommer til at bære præg af
dens vigtighed for tabellen.
Unge gutter på besøg
- Der er to vigtige point på
spil, så det er nogle unge
gutter fra Tønder, der er
kommet for at vise sit værd
og vil kæmpe til sidste fløjt,
siger Mors-Thy træneren om
den kommende modstander.

- Det er klart, at vi hungrer
efter at tage en sejr, men vi
vidste godt, at der ville komme en periode med nogle
rigtig svære modstandere,
siger Jan Paulsen og fortsætter.
- Vores formkurve er opadgående efter to gode kampe
med høj moral mod Team
Tvis Holstebro og Århus
Håndbold, og det har vist, at
vi er på rette vej, siger MorsThy Træneren.
Tro på sejren
Mors-Thys allroundspiller
Stefan Nielsen tror også på
sejren, hvis holdet kan finde

topniveauet frem i aftenens
kamp.
- Vi har ikke nogen store
stjerner, der kan trække os
hele vejen, så vi er afhængige af vores kollektiv, der skal
fungere, og alle skal bidrage, siger Stefan Nielsen, der
ikke går ind til den vigtige
Tønder-kamp med anderledes indstilling end tidligere.
- Vi går på banen hver gang
for at vinde. Denne er en
kamp, hvor alle også uden
for banen har en ambition
om en sejr, men vi skal ikke
have resultatet for øjet. Vi
skal have fokus på at spille
en fornuftig gang håndbold,

så vinder vi også, fortæller
den forventningsfuld MorsThy-spiller.

Stefan Nielsen tror på sejren, hvis Mors-Thy kan finde topniveauet
frem. 
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