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Af Jens Peter Svarrer 
og Henrik Louis (foto)
jps@mf.dk 

NYKØBING: Endelig!
Efter syv kampe på stribe 

uden et eneste point til kon-
toen lykkedes det onsdag af-
ten Mors-Thy Håndbold at 
vinde 29-25 hjemme i Jyske 
Bank Mors Arena over TM 
Tønder. Og udover to point 
fik de blå samtidig slået et 
lille hul til den nærmeste 
konkurrent i bundstriden - 
som netop er ligadebutan-
terne fra Sønderjylland.

Trods konkurrence fra 
EM-håndbold for kvinder, 
Champions League-fodbold 
og almindelig juletravlhed 
havde 1176 tilskuere fundet 
vej til hallen. Og de blev ikke 
snydt. Hverken for den efter-
tragtede sejr eller for en se-
værdig håndboldkamp.

Første halvleg blev en rela-
tiv lige affære. Dog var det 
hjemmeholdet, der havde 
grebet om dirigentstokken 
med Nicolai Sommer i en 
dominerende rolle som spil-
styrer med Marcus Dahlin 
og Nickolei Jensen på de to 
backs og Christoffer Cichosz 
og Allan Toft Hansen på stre-
gen.

Langt hen ad vejen fik den 
omskolede fløjspiller sat an-
grebsspillet godt op med fint 
tryk og tålmodighed. Han 

var selv farlig, og da TM Tøn-
der holdt et vågent øje med 
skudtruslen Dahlin, blev der 
tit og ofte plads til indspil til 
stregen med scoring eller 
straffekast til følge.

Havde forsvarsdelen væ-
ret præget af samme kvali-
tet, kunne værterne være 
trukket fra. For ofte lykkedes 
det dog gæsterne at få kryd-
set sig frem til fornuftige 
chancer, og samtidig havde 

Kasper Larsen ikke voldsomt 
mange heldige hænder og 
fødder i de første 30 spilmi-
nutter. Derfor fik Mors-Thy 
ikke udnyttet et par gode 
muligheder, hvor eksempel-
vis 10-7 i stedet for 11-7 blev 
til 10-8 og mulige 14-10 blev 
til 13-11. Føringen ved pau-
sen var således begrænsede 
14-12.

Billedet var det samme i 
begyndelsen af anden halv-

leg, da hjemmeholdet ikke 
formåede at udnytte en dob-
belt udvisning til TM Tøn-
der. Men MTH-defensiven 
var for alvor ved at have 
tæmmet gæsterne, og samti-
dig begyndte redningerne at 
komme fra Kasper Larsen. 
Så i løbet af 10 minutter gik 
de blå fra 16-14 til 21-15 
med aksen Nicolai Sommer, 
Nickolei Jensen og Marcus 
Dahlin som primære mål-

scorere.
Kampen syntes dermed re-

elt afgjort med et kvarters 
tid tilbage. Umiddelbart var 
det ikke meget nyt sønderjy-
derne havde at komme med. 
Men de fortsatte med at 
kæmpe ufortrødent, og da 
MTH-spillerne var ved at 
være noget drænet for kræf-
ter, lykkedes det for udehol-
det at få pyntet på resultatet 
- uden dog at komme i nær-

Tilbage som sejrherre 
SEJR: Mors-Thy Håndbold vandt sikkert over ligadebutanterne fra TM Tønder

heden af point.
Mors-Thy fik dermed 

brudt en pointmæssig nega-
tiv spiral og høstede selvtil-
lid på den front inden week-

endens opgør mod GOG - og 
den næste afgørende kamp 
hjemme mod bundproppen 
fra Randers.

Nicolai Sommer - omskolet fra fløj til playmaker - bandt med om-
tanke og tålmodighed Mors-Thy-offensiven sammen. Samtidig sco-
rede han syv gange.

Christoffer Cichosz ydede en stærk præstation med seks scoringer fra stregen. Men også i det centrale forsvar tog han sine kampe.

Svenske Marcus Dahlin havde problemer med et offensivt TM Tøn-
der-forsvar. Alligevel lynede venstrearmen med syv mål til følge.

Udover sejren blev de 1176 tilskuere forkælet med en velspillet og 
underholdende håndboldkamp i Jyske Bank Mors Arena.

Af Jens Peter Svarrer
jps@mf.dk

NYKØBING: Spillerne fra 
Mors-Thy nåede knap at 
vende omklædningsrummet 
efter kampen mod TM Tøn-
der, før de vendte tilbage til 
halgulvet.

Med en sejr i ryggen var 
det ikke nødvendigt med 
dundertale fra cheftræneren 
- tværtimod handlede det 
om at komme tilbage til 
kamppladsen, hvor der nu 
var mulighed for at vende de 

to hårdt tiltrængte point 
med pårørende og tilhænge-
re.

Og skal der hæftes et over-
ordnet prædikat på stemnin-
gen i den blå lejr, må det væ-
re: Forløsning.

- Vi var lidt presset før 
kampen. Vi skulle vinde, så 
det var en kæmpe forløs-
ning. Det har været en hård 
periode - det er mentalt 
hårdt at tabe så mange kam-
pe i streg, sagde Allan Toft 
Hansen oven på kampen.

Nickolei Jensen var helt 

enig i, at det lettede atter at 
hente to point. Han opleve-
de, at Mors-Thy var taktisk 
godt indstillet på gæsterne.

- Vi var godt forberedt på, 
hvad de ville komme med, 
men det var ikke så godt, at 
det blev en smule hektisk til 
sidst. Vi skulle nok have vun-
det større, lød det fra Nicko-
lei Jensen, der tilføjede:

- Jeg er glad for de to point, 
men det er vigtigere for mig, 
at vi har spillet godt de sene-
ste kampe, at vi er inde i en 
god proces, hvor vi hele ti-

den udvikler os som hold, 
konstaterede han.

Ledt og ledt
Cheftræner Jan Paulsen for-
klarede, at han havde forbe-
redt spillerne til kampen 
som til enhver anden kamp 
for ikke at skabe unødig ner-
vøsitet.

Og så lagde han ikke skjul 
på, at han i denne sæson har 
en kæmpe udfordring med 
at finde den rette opstilling.

- Jeg har ledt og ledt efter 
den rette opstilling, der kan 

bære igennem, men det har 
været noget nær umuligt på 
grund af skader - det er det 
vildeste puslespil, jeg har 
stået med i min tid som træ-
ner, sagde Jan Paulsen og 
fortsatte:

- I aften var vi tilbage ved 
den opstilling, der gjorde 
det godt i de første kampe - 
undtagen Henrik Tilsted.  
Det skabte noget sikkerhed 
og noget rygrad. Selv om det 
var en hård kamp, holdt jeg 
fast i de samme spillere, som 
gjorde det godt. Jeg presse-

Vigtigt med point til kontoen
FORLØSNING: I Mors-Thy-lejren var der enighed om, at sejren var længe ventet

de dem hårdt, men det var 
også en kamp, vi skulle vin-
de.

Samtidig uddelte cheftræ-
neren roser til Nicolai Som-
mer, der styrede spillet med 
stort tålmod.

- Han har en god hånd-
boldhjerne.

Nicolai Sommer høstede roser af cheftræner Jan Paulsen efter kampen mod TM Tønder.  
 Foto: Henrik Louis

» Jeg har ledt og ledt 
efter den rette op-

stilling, der kan bære 
igennem, men det har 
været noget nær umu-
ligt på grund af skader.
JAN PAULSEN, cheftræner for Mors-Thy

KAMPFAKTA
 {Mål: Mors-Thy:  Nicolai Sommer 7, Marcus Dahlin 7, Christoffer Ci-

chosz 6, Stefan Nielsen 3, Nickolei Jensen 3, Lasse Pedersen 2, Allan 
Toft Hansen 1.

 { Topscorer TMT Tønder:  Kristian Stoklund Larsen 6.

 {Udvisninger: Mors-Thy 3, TMT Tønder 5.

 { Tilskuere: 1176


