
jævnbyrdigheden i den om-
vendte kamp, da Mors-Thy 
længe var bagud og kun 
vandt med et mål.

- Det var vores syv mod 
seks-spil, der reddede os 
dengang. Og Randers er ble-
vet et bedre hold, efter at de 
har skiftet træner. Der er 
kommet mere struktur på 

deres spil og er trukket læn-
gere tilbage i deres forsvar, 
siger han og tilføjer, at han 
selv så dem slå Sønderjyske 
med 10 mål i starten af de-
cember.

- Så ved jeg godt, at de fik 
en snitter mod HC Midtjyl-
land, men det er ikke et hold, 
man skal undervurdere, si-
ger Nicolai Sommer. 

Af David Højmark
david.hojmark@nordjyske.dk

MORS-THY: De seneste sæso-
ner har budt på nok af det 
modsatte: Spillere, der med 
en klausul som hjælp slipper 
ud af en kontrakt og forlader 
Mors-Thy Håndbold før tid.

Men nu er der et eksempel 
på det modsatte - oven i kø-
bet hos en spiller, der har ud-
viklet sig til en af holdets 
profiler.

Nicolai Sommer, 24-årig 
playmaker med evner også 
på venstre fløj, har annulle-
ret den klausul, han havde i 
sin kontrakt, og er nu bundet 
til Mors-Thy frem til somme-
ren 2018.

- Jeg er faldet godt til. Jeg 
er nok lidt en tryghedsper-
son, og jeg gider ikke skifte 
klub bare for at skifte. Det 
tager jo tid at falde til, siger 
han og ser samtidig frem til 
samarbejdet med Søren 
Hansen, der afløser Jan 
Paulsen som ligatræner efter 
denne sæson.

Under den nuværende 
træner har han ellers fået sti-
gende tillid og ansvar. Han 
blev hentet til Mors-Thy i 
2014 som en spiller helt ef-
ter Paulsens hoved: stærk i 
vurderingsspillet og brugbar 
på flere positioner. 

Men første sæson blev ikke 
det store sus, og hånden på 
hjertet: Da Sommer også åb-
nede næste sæson som mar-

ginalspiller, delvist på grund 
af efterveerne af et sprin-
gerknæ, var vi flere, der spe-
kulerede i tanken om, at 
Randers HH’s march mod li-
gaen kunne lokke Sommer 
tilbage til barndomsklub-
ben.

Men det er gået helt ander-
ledes. Da 2015 blev til 2016, 
trådte kronjyden i karakter 
på Mors og i Thy. Han åbne-
de med seks mål i årets før-
ste kamp på udebane mod 
BSV og har siden lagt på i en 
grad, så han i dag er en af 
holdets bærende kræfter. 

- Det har jeg det rigtig godt 
med. Og jeg føler mig godt 
tilpas. Det går jo fint, og jeg 
nyder at få tilliden fra træne-
ren, siger Nicolai Sommer.

Skal vinde over Randers
I morgen gælder det så kam-
pen mod Randers HH i Thy 
Hallen. For anden gang i sæ-
sonen står Nicolai Sommer 
dermed over for den klub, 
han spillede i allerede som 
U14-spiller.

- Det var mere specielt at 
spille imod dem på udebane. 
Her bliver det mere en nor-
mal hjemmekamp, siger han 
og fokuserer mere på mulig-
heden for at fortsætte den 
nye stime af sejre.

- Der skal to point på kon-
toen, der er ikke så meget 
andet at sige. Og så vil det 
også begynde at se godt ud, 
siger han med henvisning til 

Mors-Thys placering i ligata-
bellen.

Her har de seneste sejre 
over, Tønder, GOG og Ribe-
Esbjerg genfødt lokale 
drømme om slutspil, men 
man skal stå tidligt op for at 
få en af truppens spillere til 
at snakke om top otte. Og 
Sommer gør heller ikke. 

- Jeg kigger kun på ned-
spillet, siger han og påpeger, 
at Mors-Thy snart løber ind i 
en stribe kampe mod de 
hold, der førte til syv neder-
lag på stribe hen over to må-
neders pointtørke.

Og Randers HH skal man 
ikke undervurdere, slår han 
fast. Ikke kun på grund af 

Nicolai 
Sommer 
er faldet til
GENNEMBRUD: Den alsidige spiller 
har annulleret sin klausul og bliver i 
Mors-Thy Håndbold til 2018

Efter en svær start har Nicolai 
Sommer udviklet sig til en af de 
bærende kræfter på Mors-Thys 
ligahold. 
 Arkivfoto Claus Søndberg

 {Alder: 24 år

 {Højde: 185 cm.

 {Vægt: 85 kilo

 {Håndboldopvækst: Dron-
ningborg BK og Randers HH.

 { Tidligere klubber som se-
niorspiller: Stoholm Hånd-
bold og Randers HH.

 { I Mors-Thy siden 2014 
med 30 mål i sin første sæ-
son og 28 i sin anden.

 { Er med 51 mål midtvejs i 
denne sæson kun overgået 
på holdet af Marcus Dahlin.

 { Topper desuden sit eget 
holds assistliste med 25 op-
læg til mål. 

 {Har scoret på 15 ud af 18 
straffekast og er ligaens fem-
teskarpeste blandt de 20 
spillere med mindst 10 straf-
fekast i denne sæson.

FAKTA
NICOLAI SOMMER


