Mors-Thy op mod
stærkt forsvar
LIGA: Ribe-Esbjerg har forbedret sig i forhold til de to holds første møde
Af Jens Peter Svarrer
jens.peter.svarrer@nordjyske.dk
THY-MORS: Mors-Thy Hånd-

bold har efter to sejre på stribe tanket en god portion
selvtillid, men det bliver der
også brug for i aftenens
kamp.
Her skal holdet nemlig en
tur ned i det sydvestlige
hjørne af Danmark, hvor Ribe-Esbjerg står klar i modstanderens rolle. Efter en
noget svag indledning på
sæsonen har vestjyderne fået styr på tingene og har stabiliseret sig i midten af ligaen.
- Det bliver en svær kamp.
Ribe-Esbjerg har et godt
hold, og de er helt sikkert
noget bedre, end første

gang, vi mødte dem i sæsonen, siger Nicolai Sommer,
playmaker hos Mors-Thy
Håndbold.
Dengang blev det til en
sejr på 22-16 på hjemmebane, men det vil helt sikkert
være en helt anden kamp i
aften.
- Ribe-Esbjerg stod med
mange nye spillere, der skulle finde sammen - og derfor
har det naturligt nok lidt tid
at få spillet til at fungere. Det
ser ud til, at de er bedre sammenspillet, siger Nicolai
Sommer, der ikke er i tvivl
om i hvilken fase af spillet,
Mors-Thy vil blive udfordret
hårdt:
- De har et meget stærkt
forsvar, som vi må se, om vi
kan får dirket op. Det bliver

vores største udfordring at
slå hul på dem - jeg tror nok,
vi selv skal kunne holde dem
i vores eget forsvar.
Øget selvtillid
Til gengæld er det som
nævnt et Mors-Thy-hold
med selvtillid, der drager af
sted til opgøret. De seneste
to kampe er blevet vundet så sent som i lørdags tippede
de berømte og berygtede
marginaler lige netop over
til de blås favør i hjemmekampen mod GOG.
- Vi har faktisk spillet fire
gode kampe i træk nu, så vi
kommer med tro på tingene. Vi kan samtidig spille frit
- og så må vi jo se, hvad der
står på tavlen bagefter, siger
Nicolai Sommer, der understreger, at de syv kampe, der

faldt uden point overhovedet, ikke slog stemningen i
stykker i Mors-Thy-truppen.
- Nej, det var jo tophold,
der kom som perler på en
snor - lige bortset fra Skanderborg-kampen. Så stemningen har været fin, men
det er klart, at der ligger en
forløsning i at få et par sejre.
Og så har der været positive
takter i vores spil, hvor vi i de
seneste kampe har undgået
de helt store udfald specielt i
anden halvleg og minimeret
vores fejl. Det får vi også
brug for i aften.
Umiddelbart stiller MorsThy i stærkeste opstilling.
Rasmus Søby skulle til kampen mod Ribe-Esbjerg være
tilbage efter en karantæne.

