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MORS-THY: En tung sten faldt 
fra hjertet hos mange lokale 
håndboldfans i onsdags. 

For Mors-Thy vandt i liga-
en - for første gang siden 
september. Og da det var 
over TM Tønder, betød det 
samtidig, at man holdt sig på 
den rigtige side af den øver-
ste af de to nedrykningsstre-
ger. Den, der med stor sand-
lighed bliver fokus for alt og 
alle omkring Mors-Thy 
Håndbold i resten af grund-
spillet.

Men mens omgivelserne 
trækker vejret lettet og med 
mindre frygt end for en uge 
siden, er sindstilstanden me-
re stabil i en afklaret spiller-
trup. Stefan Nielsen slår fast, 
at sejren som sådan ikke æn-
drer det store på Mors-Thys 
hverdag.

- I sport bliver man altid 
målt på resultater. Det er 
sort og hvidt. Vi har haft en 
god udvikling i nogle kam-
pe, hvor vi ikke fik point, 
men har fortsat det gode 

spil. Så fik vi endelig point, 
og det var rart, men det pil-
ler ikke rigtig ved det, vi skal 
gøre. Vi er et hold, der vil 
svinge op og ned, og det vil 
vi gøre i hele sæsonen, så vi 
skal bare fokusere på at spil-
le vores spil og optimere vo-
res ting, siger han.

Forbereder sig ens
Den alsidige ligaspiller, der 
både gør sig i bagkæden og 
på venstre fløj, medgiver, at 
sejren over TM Tønder giver 
holdet noget selvtillid, det 
kan tage med til de næste 
kampe. Men kampens be-
tydning var internt i truppen 
ikke talt højere op end så 
mange andre. I hvert fald ik-
ke i en grad, så det skyggede 
for det taktiske. 

- Jeg tror, alle har været 
bevidste om, at det var en 
kamp med stor betydning. 
Det gjorde, at folk var mere 
fokuserede. Vi var gode til at 
tackle den opgave, siger han 
og tilføjer, at TM Tønder så 
ud til at have sværere ved at 
holde fokus - måske netop 
på grund af kampens betyd-

ning. 
- Vi havde egentlig ikke 

italesat det. Vi gjorde, som vi 
plejer at gøre, for reelt kan vi 
ikke gøre noget anderledes i 
hver eneste kamp. Vi kan 
forberede os, og så kan vi gø-
re det bedste, vi kan, siger 
han og tilføjer, at forberedel-
serne til ligakampe langt 
hen ad vejen er ens, uanset 
om modstanderne hedder 
Kolding-København, Aal-
borg, Tønder eller Randers.

- Vi er nødt til at forberede 
os på modstanderne og nødt 
til at kigge på, hvordan vi 
kan løse det, siger han.

Så det har Mors-Thy også 
gjort til kampen i dag. Op-
takten har dog været ultra-
kort med individuel restitu-
tionstræning torsdag, inden 
holdet samledes igen i går 
for at træne frem mod GOG-
opgøret.

GOG er kommet videre
Her står Mors-Thy over for et 
hold, der også var i kamp i 
onsdags, da HC Midtjylland 
på et mål to sekunder før tid 
af den tidligere MTH-fløj 

Jørgen Rasmussen tilføjede 
fynboerne det første neder-
lag efter fem sejre i træk.

Efter en skidt start på sæ-
sonen har GOG i de seneste 
seks uger derfor spillet sig 
op i ligaens bedste halvdel - 
og Stefan Nielsen vurderer, 
at de for længst har vundet 
sig ud af det traume, det må 
have været at indlede sæso-
nen med 19-37 hjemme 
mod Mors-Thy.

Han forventer derfor ikke 
den helt store tørst efter re-

Lettet og nede 
på jorden på 
samme tid
FOKUS: Sejren over Tønder gav selvtillid, men ændrer 
ikke på tilgangen til de kommende opgaver

vanche hos dagens mod-
standere i Jyske Bank Mors 
Arena.

- Jeg tror, de lige skænker 
det en tanke, men efter at 
have vundet så mange kam-
pe siden tror jeg også, at de 
bare ser det som en kamp, 
de skal have to point i, siger 
han.

Uanset modstandernes 
tanker om afklapsningen i 

premieren forventer han en 
stor udfordring imod sidste 
sæsons bronzevindere.

- De har et godt forsvar, så 
vi skal spille disciplineret og 
struktureret angrebsspil, så 
vi ikke giver dem mulighed 
for at løbe kontra, siger han 
og håber samtidig på lidt fle-
re redninger fra Mors-Thys 
keepere end mod TM Tøn-
der.

- Jeg tror, at vi skal hjælpe 
hinanden med at skabe flere 
redninger ved at give mål-
mændene bedre arbejdsvil-
kår, siger Stefan Nielsen.

Stefan Nielsen kører den fokuserede stil for Mors-Thy Håndbold. Arkivfoto: Peter Mørk


