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MORS-THY: Han var på gulvet 
både før og efter Mors-Thys 
kamp mod TM Tønder i ons-
dags. Men det var i civilt tøj, 
og Henrik Tilsted er endnu 
ikke så klar oven på sin syg-
dom, at han er sikker til 
kampen i morgen mod GOG.

- Den virusinfektion, han 
har i kroppen, kunne ikke 
klare den overbelastning, en 
kamp ville byde på. Han træ-
nede lidt med tirsdag, men 

en kamp ville blive for meget 
for ham, fortæller fysiotera-
peut Tonny Nedergaard om 
årsagen til, at Tilsted ikke 
var med onsdag.

Om han bliver frisk nok til 
ligakampen i morgen, bliver 
vurderet løbende. Men det 
er ikke eneste udfordring for 
den stærke venstrefløj. Hen-
rik Tilsted skal også have til-
ladelse fra dopingmyndig-
hederne for at kunne spille 
med mod GOG.

- Den medicin, han får for 
sin virus, er på den forbudte 

liste ved Anti Doping Dan-
mark. Derfor skal vi have di-
spensation fra deres side, og 
den afventer vi at få. Om vi 

får den, ved vi ikke, siger 
Tonny Nedergaard, som slår 
fast, at Mors-Thy ikke kom-
mer til at sende Tilsted på 
banen uden at have fået 
fuldstændig grønt lys. 

- Det tør vi ikke. Så vil han 
være udelukket i lang tid, og 
det dur ikke. Vi skal have tin-
gene i orden, hvad det an-
går, siger han.

Sejren lettede
Bortset fra Henrik Tilsted, 
der er tvivlsom til GOG-kam-
pen, og Rasmus Søby, der af-

Tilsted stadig tvivlsom
MEDICIN: : Venstrefløjen skal have dispensation fra Anti Doping Danmark

soner sin sidste karantæne-
dag for udvisningen mod År-
hus Håndbold, er alle mand 
klar til i morgen.

Og Tonny Nedergaard 
melder om højt humør i 
truppen oven på den vigtige 
sejr over TM Tønder.

- Det var helt klart en let-
telse at få en sejr og nogle 
point. Det var både tiltrængt 
og nødvendigt, siger han. 

Han roser holdet for at 
håndtere det mentale pres 
godt i onsdagens kamp og 

Henrik Tilsted, her i en forsvarsaktion mod Aalborg i november, er 
også tvivlsom til kampen mod GOG. Arkivfoto: Peter Mørk

» Den medicin, han 
får for sin virus, er 

på den forbudte liste 
ved Anti Doping Dan-
mark. Derfor skal vi ha-
ve dispensation.
TONNY NEDERGAARD, fysioterapeut

vurderer, at spillerne kan 
bruge sejren både under 
træningen og de næste liga-
opgaver. 

- Det var jo en lettelse, som 
giver dem et dejligt rygstød. 

Havde vi tabt, havde det væ-
ret surt med træning og med 
endnu flere nerver til de næ-
ste kampe, siger Tonny Ne-
dergaard.


