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Af David Højmark 
og Peter Mørk (foto)
dh@mf.dk

NYKØBING: - Mors-Thy! Mors-
Thy! Mors-Thy!

Hvis man troede, at de lo-
kale håndboldtilhængere 
havde glemt, hvordan man 
gør sig til aktør i en kamp, 
tog man fejl. For sent lørdag 
eftermiddag var arenaen i 
Nykøbing i kog en grad, der 
vakte klare minder om eufo-
rien i det glade slutspilse-
ventyr for tre år siden.

Mors-Thys spillere havde 
da også gjort sig fortjent til 
støtten, for i en herrefight af 
et taktisk præget håndbold-
slag havde de været foran i 
55 minutter - for så at se 
GOG snuppe første føring 
ved 23-24, men svare igen 
med fabelagtig trods og rive 
de to point tilbage i egne 
hænder.

Så efter træner Jan Paul-
sens sidste timeout i den sy-
dende arena, gjaldede det 
ned over spillerne fra tribu-
ner i kor: ”Mors-Thy! Mors-
Thy! Mors-Thy!”

Det var med 19 sekunder 
tilbage. Hjemmeholdet skul-
le nu bare spille føringen 
hjem, men det fik de ikke lov 
til. En kendelse for passivt 
spil gav gæsterne et sidste 
håb, men da Niclas Kirkeløk-
kes desperate og alt for tidli-
ge afslutning fra stor afstand 
blev klaret af Kasper Larsen, 
kunne euforien slippes fri og 
to af de rigtig gode point 
sættes ind på bogen.

Meget stærkt forsvar
Sådan stod det næsten skre-
vet i kampens manuskript 
fra starten, at det hele skulle 
ende. Det stærke forsvar 
holdt sammen med to klare-
de straffekast af Kasper Lar-
sen gæsterne fra scoringer - 
og blandt andet takket være 

en veloplagt Nickolei Jensen 
kom Mors-Thy hurtigt foran 
med tre mål. 

Føringen havde endda væ-

ret endnu større, hvis Mar-
cus Dahlin ikke havde haft 
en af sine dårlige dage. Den 
lange svensker er stadig alt 

for svingene i sit niveau, og 
det ligner en svær udfor-
dring for Jan Paulsen at få 
ham gjort mere stabil - lige 
som det også bliver mere og 
mere presserende at få 
János Stranigg integreret i 
spillet. Mod GOG var der 
igen begrænset spilletid til 
den ungarske landsholds-
spiller, der heller ikke gjorde 
sig fortjent til nogen særlig 
nøglerolle.

Det havde så mange an-

Næsten som i de glade  slutspilsdage
EUFORI: Murene i arenaen dirrede, da Mors-Thy vandt drama over GOG

Af David Højmark
dh@mf.dk

NYKØBING: For anden gang i 
sæsonen - og for fjerde gang 
i de seneste seks indbyrdes 
opgør - fik Mors-Thy ram på 
GOG, som efterhånden må 

være lidt af en ønskemod-
stander for de blå. De vandt i 
ægte Jan Paulsen-stil med et 
kompakt forsvar og syngen-
de tacklinger, der tog initia-
tivet med defensive dyder.

Efter kampen var træne-
ren derfor også tilfreds - men 

samtidig ikke alt for impone-
ret over mdstandernes of-
fensiv.
- De kan deres håndværk. 
De spiller ikke prangende 
angrebsspil, men de er store 
og stærke. Jeg er ikke fan af 
deres måde at spille hånd-

bold på. De kommer ikke 
med noget overraskende - 
de presser, og så skyder de, 
sagde han og opsummerede 
GOG-truslerne til at komme 
fra Niclas Kirkeløkke, kon-
traspillet og udspil til fløjen. 
- Og ham Clausen (Frede-

Paulsen: Jeg er ikke fan af  GOG-angrebet

 {Overraskende udskiftning 
Fra anden halvlegs begyn-
delse var Nikolaj Pedersen på 
mål for Mors-Thy. Det overra-
skede mange, der gerne hav-
de set Kasper Larsen fortsæt-
te. Jan Paulsen, der overla-
der den del af de taktiske be-
slutninger til assistent og 
målmandstræner Jonas 
Degnbol, forsvarede udskift-
ningen med, at Larsen havde 
for få redninger i første halv-
leg. Syv minutter inde i an-
den halvleg byttede de to 
keepere igen. 

 {Bedst på straffekast 
Måske skulle Mors-Thy have 
tilbudt GOG at få alle deres 
afslutninger fra syvmeter-
pletten. Kasper Larsen klare-
de halvdelen af de seks straf-
fekast, mens redningspro-
centen på skud i åbent spil 
kun lød på 28.  

 {Paulsen er skadesfri 
Da Nicolai Sommer fik annul-
leret en vip-scoring til 5-1 for 
overtrådt, fik Jan Paulsen 
vist, at akillessenen er helt 
frisk igen. MTH-træneren re-
agerede med kraftige hop på 
samlede ben, mens han brø-
lede om kap med publikum. 

 {Skarpsindige Stuggi 
- Jeg tror, vi vinder i dag. Jeg 
har en god fornemmelse! 
Camilla ”Stuggi” Thomsen 
fra Mors-Thys administration 
kom inden kampen med en 
observation, der skulle vise 
sig at være skarp. Hvis hun 
havde fulgt op på sin for-
nemmelse, kunne hun i øv-
rigt have scoret en pæn ge-
vinst på det. Mors-Thy gav 
pengene op til 3,2 gange 
igen hos bookmakerne. 

 {Klassescoring af Lasse P 
Man ser dem ikke så tit fra 
Lasse Pedersen, men lørdag 
kom der en afslutning med 
gevind fra Mors-Thys højre-
fløj. Det var, da han hårdt 
presset i et kontraløb lod 
håndleddet dreje bolden i 
mål til 15-13.  

 { Forløsende jubel 
Et af dagens mange jubel-
brøl havde tydelig forløsning 
over sig. Det kom, da Marcus 
Dahlin endelig lykkedes med 
en scoring - til 18-16 efter 42 
minutters spil. Højrebacken 
nåede to mål på otte forsøg. 

 {Risikabel advarsel 
MTH-træner Jan Paulsen trak 
en potentiel dyr advarsel, da 
han ved 24-24 rasede over 
en dommerkendelse. Både 
han og tilskuerne var i det rø-
de felt, men dommerne var 
lovligt undskyldt. De havde 
stoppet spillet forinden, men 
på grund af larmen havde 
hverken Paulsen eller mange 
af tilskuerne hørt fløjten. Ad-
varslen betød, at GOG, der 
var truet af passivt spil, kun-
ne angribe forfra - heldigvis 
uden at score.

RUNDT OM KAMPEN

Af David Højmark
dh@mf.dk

NYKØBING: Humørskalaen 
drøner i den rigtige retning 
for spillerne i Mors-Thy i dis-
se dage.

I onsdags var der forløs-
ning, da to måneder uden 
sejr endelig blev afsluttet 
med to point mod Tønder. 
Og lørdag blev forløsning til 
eufori, da GOG også blev slå-
et.

- Jeg ved ikke, hvordan jeg 
skal kategorisere det. Det er 
bare fantastisk. Det er sådan 
noget, man spiller håndbold 
for, lød den begejstrede del 
af anfører Christoffer Ci-
chosz analyse efter kampen.

Den var dog også nøgtern 
og præget af en god del re-
spekt for modstanderne, 
som viste sig umulige at 
knække trods mange førin-
ger til Mors-Thy.

- Vi formåede ikke at hæg-
te dem af, men det er også et 
rigtig godt hold, sagde han 
om GOG.

Også kampens matchvin-
der fremhævede modstan-
dernes klasse. 

- GOG er et godt hold, så at 
vi kan vinde over dem to 
gange er en stor præstation, 
sagde Stefan Nielsen, der ro-
ste sit eget holds koldblodig-
hed i de afgørende minutter.

- Vi har en indstilling om, 
at uanset om vi er bagud el-
ler foran, så spiller vi vores 
spil, sagde han.

Nickolei Jensen var inde 
på noget af det samme. Han 
glædede sig over, at temaet 
fra tidligere på sæsonen, da 

Mors-Thy havde det med at 
falde held ud af kampenes 
sidste fjerdedel, nu er elimi-
neret.

- Vi ved, at vi godt kan slut-
te godt af, beskrev han den 
indvendige tro, der var med 
til at gøre udslaget til sidst. 

Han begyndte selv kam-
pen forrygende, men kunne 
ikke holde niveauet hele ve-
jen. Den tilbagevendte 
bagspiller følte sig dog ved 
godt mod i forhold til egen 
formkurve.

- Det går fremad hele ti-
den, og i de to seneste kam-
pe har jeg kunnet mærke, at 
jeg har rykket mig, sagde 
Nickolei Jensen.

Ikke Dahlins dag
Det gør det også for Marcus 
Dahlin - men desværre er det 
stadig meget op og ned for 
svenskeren, der selv var me-
get utilfreds med sin præsta-
tion.

- I dag var ikke min dag. 
Jeg kom til gode chancer, 
men jeg fik ikke bolden i kas-
sen. Det var lorteafslutnin-
ger, sagde han om sin første 
halvleg.

I anden halvleg var han 
skyld i en GOG-scoring efter 
en katastrofal fejlaflevering, 
så han var måske ekstra let-
tet over, at den ikke viste sig 
afgørende til sidst. 

Det skyldtes, mente Dah-
lin, blandt andet forsvarets 
pondus i den afgørende fase.

- Vi spillede med god disci-
plin, og i de sidste 10 minut-
ter kom vi frem til dem og 
ramte dem hårdt, lød det. 

Forløsning byttet 
ud med eufori

Christoffer Cichosz spillede en afgørende rolle i både forsvar og an-
greb - og agerede også indpisker for folket på tribunerne.

Marcus Dahlin kunne ikke følge op på de foregående kampes gode 
spil - men stod heldigvis for et par vigtige mål i anden halvleg.

Kampen er forbi, og tilskuerne 
jubler om kap med MTH-træner 
Jan Paulsen - lige som i de gla-
de dage i foråret 2013. Slutspil-
let er dog langt væk for Mors-
Thy, men nedrykningsfaren blev 
gjort lidt mindre med sejren 
over GOG.

 {Stillinger undervejs: 4-1, 
6-5, 10-7, 12-10 (pausestil-
ling), 16-15, 19-18, 20-20, 23-
23.

 {Mål, Mors-Thy: Nicolai 
Sommer 6, Christoffer Ci-
chosz 5, Stefan Nielsen 4, 
Nickolei Jensen 4, Lasse Pe-
dersen 2, Marcus Dahlin 2, 
Mads Andersen 1, Henrik Til-
sted 1.

 {Mål, GOG: Frederik Clau-
sen 6, Niclas Kirkeløkke 5, To-
bias Møller 4, Torsten Laen 2, 
Mark Petersen 2, Lasse Kron-
borg 2, Henrik Jakobsen 1, 
Magnus Jøndal 1, Frederik 
Krabbe 1.

 {Udvisninger: Udvisninger: 
MTH 3, GOG 4.

 {Diskvalifikation: GOG 1.

 {Dommere: Ole Blok og 
Daniel Stentoft Møller.

 { Tilskuere: 1039.

KAMPEN I TAL

Kasper Larsen tog fra på straffe-
kast, men ikke så meget andet i 
en kamp med for få redninger 
fra MTH-keeperne.

Nickolei Jensen kommer nærmere og nærmere topformen.

dre, heldigvis. Mads Ander-
sen, for eksempel, impone-
rede igen med en stærk en-
tré, da han kom på banen og 
straks gjorde ondt på GOG 
med vellykkede defensive 
aktioner.

Ægte håndboldgyser
Det var med til at sikre over-
taget frem til pausen, og 
dernæst fulgte 30 nervepir-
rende minutter i en gyser af 
en håndboldkamp.

Hele otte gange nåede 
GOG op og udligne - men 
selv om gæsternes lidt mere 
fremskudte forsvar nu gjor-
de betingelserne svære for 
MTH-angrebet, blev førin-
gerne ved med at komme. 

Mange gange på fight og 
hårdt tilkæmpede returbol-
de - men de kom. Lige indtil 
fem minutter før tid, da 
kampen efter meget lang tid 
på vippen så ud til at tippe 
over til fynboernes fordel.

Et Nickolei Jensen-bold-
tab gav GOG kontramålet til 
23-24 - og publikum en ma-
vepuster midt i kampens 
kulmination. Men Christof-
fer Cichosz bragte igen are-
naen i kog, da han udligne-
de, fremtvang udvisning på 
Torsten Laen og fulgte op 
med voldsomme fagter og 
råb ud mod den ene sidde-
tribune.

Den fik lidt senere testet 
sit fundament, da Mors-Thy 

igen var i angreb. Og da Ste-
fan Nielsen truede med et 
indspil til Allan Toft Hansen 
for i stedet at gå på ydersi-
den af sin nærmeste mod-
stander og fra højre back 
lægge bolden over GOG-
målmanden og ned i det 
fjerne hjørne, lød lidt flere 
end 1000 tilskuere som fem 
gange så mange. 

Det var godt nok kun to 
point, der var på spil. Og det 
var bare én sejr, der lidt se-
nere var i hus.

Men det var en af de rigtig 
gode på en dag, der skabte 
ny afstand til de forbudte 
placeringer i bunden af 
håndboldligaen.

AARS: I modsætning til førsteholdet var der ingen point til andetholdet, da Mors-Thys ligareserver 
fredag satte punktum for efteråret. Efter pauseføring på 11-10 måtte 2. divisionsholdet se sig slå-
et af Team Vesthimmerland, der vandt 23-21. Mål for Mors-Thy: Nicolaj Spanggaard 6, Mike Fel-
der 5, Peter Overgaard 4, Martin Frandsen 4, Mathias Stisen 1, Frederik Nørbjerg 1.  -dh

Ligareserverne tabte årets sidste kamp

rik Clausen, red.) må jo slet 
ikke lave så mange mål. Vi 
skal bare frem til ham, han 
kan jo ingenting, lød det fra 
Jan Paulsen.

asdfasdfsadf
Så han kunne sagtens få øje 

på ting, der kunne forbed-
res. Men det blev selvfølge-
lig overskygget af sejren 
over det på papiret stærke 
udehold.

- Hvis vi havde fået et po-
int ud af det, havde vi også 

været tilfredse. Men det er 
selvfølgelig fedt at vinde de 
tætte kampe, sagde MTH-
træneren.
Jan Paulsen roste desuden 
sit hold for at fortsætte de 
seneste kampes fremskridt - 

og for ikke at være gået ned 
på humør og stemning, da 
tingene ikke fungerede.

Og så gav han igen udtryk 
for, at der er meget at arbej-
de med i den nuværende 
trup - blandt andet fordi 
mange af dem ikke har væ-

ret inde i DHF-systemet gen-
nem ungdomslandshold.
- De har ikke fået den ud-
dannelse og opdragelse, så 
jeg har spillere, der mangler 
basistingene. Og når man 
først skal helt derned, er der 
langt til mål, lød det. 

15 minutter i hver halvleg var der til Henrik Tilsted. Den 
sygdomssvækkede venstrefløj havde fået spilletilladelsen 
i orden, men det var med klare begrænsninger til træne-
ren, der kun måtte anvende ham i to gange et kvarter.


