Allan Toft Hansen taler
kontrakt med Mors-Thy
FREMTID: Den talentfulde stregspiller er åben for forlængelse
Af David Højmark
david.hojmark@nordjyske.dk

MORS-THY: Navnet Toft-Han-

sen klinger godt i håndboldens verden - ikke mindst
lokalt, hvor Allan Toft Hansen er i fuld gang med at løfte arven efter de berømte
brødre René og Henrik.
Og måske får Mors-Thys
tilhængere mere til Allan
Toft Hansen at se i de kommende sæsoner. Hans kontrakt udløber efter denne
sæson, men han afviser på
ingen måde at lave en ny aftale.
- Lige nu er jeg i dialog
med klubben om de fremtidige år, siger Allan Toft Hansen, som dog slår fast, at der
ikke er noget på plads endnu.
Den blot 20-årige stregspiller er allerede i gang med
sin tredje sæson i Mors-Thys
ligatrup, og udviklingen har
været tydelig for alle. Fysikken er bygget op, og spilletiden i ligakampene er også
gradvist gået den rigtige vej.
- Det er gået stille og roligt
fremad. Det har været en
lang proces - også sidste år,
da jeg fik meget mere spilletid end året før, siger Allan
Toft Hansen, der er tilfreds
med det forløb, han har været igennem i Mors-Thy.
I denne sæson er ansvaret
blevet endnu større. Han er
holdets viceanfører, og i forsvaret er han en af årsagerne
til det overraskende gode efterår.
- Vi presser skytterne til at
tage skud ude bagfra, og så
har vi Kasper Larsen bagved,

Allan Toft Hansen håber at slutte håndboldåret med en god præstation. Mors-Thy skal i aften møde
KIF Kolding-Kolding i Kolding, hvor Mors-Thy aldrig har fået point.
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som står rigtig godt i denne
periode, forklarer han det
gode forsvarsspil i efterhånden mange kampe.
Vil præstere mod KIF
En af sæsonens sværeste
venter i aften, når Mors-Thy
på udebane møder KIF Kolding-København.
Her møder nordvestjyderne op med en blanding af
stor selvtillid og lige så stor
jordforbindelse.
- Det gælder om at slutte
godt af. Vi har spillet seks
rigtig gode kampe, så kampen kan gøre, at vi kommer
godt til pause, så vi kan starte godt igen i det nye år, siger
Allan Toft Hansen.
Samtidig bringer han jordforbindelsen i spil, for med
”slutte godt af” tænker han i

første omgang ikke på at få
point ud af opgøret.
- Ikke nødvendigvis. Vores
mål for kampen er at spille
godt - så må vi se, hvad der
står på tavlen bagefter, siger
Allan Toft Hansen.
Der skal dog mere end ydmyg selvtillid til at skabe et
resultat i aften. Mors-Thy
skal eksempelvis spille meget bedre i angrebet end
mod Randers HH, hvis de
skal have en chance mod KIF
Kolding-København.
- Vores angrebsspil skal
helt klart lykkes. De har et
rigtig stærkt forsvar, men de
mangler Lars Jørgensen, og
det kan selvfølgelig gøre det
lettere for os, siger Allan Toft
Hansen med henvisning til
den skade, der siden slutningen af november har holdt

den tidligere landsholdskæmpe ude af KIF KoldingKøbenhavns kampe.
Omtanken med
Jyde-københavnerne
har
dog mange andre profiler at
gøre brug af - og på det seneste har de også fået sejre ud
af det. KIF Kolding-København går ind til kampen med
sejre over Skanderborg, HC
Midtjylland og BjerringbroSilkeborg som ballast.
Også derfor får Mors-Thy
brug for at have omtanken
med i boldføringen.
- Det handler om at spille
disciplineret, så vi ikke laver
for mange fejl og får mange
kontraer imod os, siger den
20-årige stregspiller.

