Anfører Christoffer Cichosz og de andre i Mors-Thy får øvet sig i sejrsjubel for tiden. 
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Tredje sejr i træk

Marcus Dahlin fik oprejsning for sin dårlige præstation mod GOG
og leverede igen på udebane. 
Arkivfoto: Peter Mørk

STIME: Mors-Thy lægger afstand til nedspilspladserne
RIBE-ESBJERG
MORS-THY
HÅNDBOLDLIGAEN

24-26

Af Jens Peter Svarrer
jens.peter.svarrer@nordjyske.dk

RIBE: Mors-Thy Håndbold

forsatte onsdag aften den
gode stime og bragte sig op
på tre sejre på stribe.
Det skete, da holdet på en
svær udebane slog Ribe-Esbjerg med 26-24 efter 13-11
ved pausen - en sejr, der kom
noget bag på Jan Paulsen,
cheftræner for Mors-Thy.

- Det var en smule overraskende. Vi har aldrig vundet
hernede, og det er et svært
sted i en tætpakket hal, hvor
tilskuerne virkelig lægger
tryk på dommerne. Så det
var en helstøbt indsats af alle mand, sagde Jan Paulsen
umiddelbart efter kampen.

fra start. Vi var der slet ikke,
lød det fra Jan Paulsen.
Derfor tog han en hurtig
timeout ved 5-8, og her blev
der talt med store bogstaver.
- Der blev råbt højt for at
vække spillere - ikke særlig
konstruktivt, men det hjalp,
konstaterede cheftræneren.

Dårlig start
Indgangen til opgøret var, at
Mors-Thy skulle fortsætte
den spillemæssige optur, der
har kendetegnet holdet de
seneste fire kampe.
- Men vi kom meget skidt

Ikke selvtilfredse
Langsomt fik gæsterne stabiliseret situationen og åd
sig ind på værterne - og gik
endda forbi med et plus på to
ved halv tid.
I anden halvleg blev det

høje niveau holdt uden tendens til stress og blackouts.
Kasper Larsen viste klasse i
målet, mens aksen Stefan
Nielsen, Nickolei Jensen og
Marcus Dahlin var toneangivende i offensiven. Og tættere på end minus et mål kom
hjemmeholdet ikke.
- Det er klasse, at vi fører
de sidste 35 minutter af
kampen, sagde Jan Paulsen,
der i samme nu advarede
mod selvtilfredshed.
- Sker det, går det galt. Så
gode er vi slet ikke.

HÅNDBOLDKAMPEN I TAL

{{Stillinger undervejs: 3-2, 6-4, 8-6, 10-10, 11-13 (pausestilling),
13-14, 14-18, 17-21, 21-22, 23-26.
{{Mål, Ribe-Esbjerg: Rasmus Nielsen 7, Jacob Holm 4, Jonas Tidemand 3, Morten Nyberg 3, Lasse Nikolajsen 2, Lukas Karlsson 2,
Philip Holm 2 (1), Søren Tau 1.
{{Mål, Mors-Thy: Marcus Dahlin 6, Stefan Nielsen 5 (2), Henrik
Tilsted 4, Mads Andersen 3, Christoffer Cichosz 2, Janos Stranigg
2, Nicolai Sommer 1, Lasse Justesen 1, Nickolei Jensen 1, Allan Toft
Hansen 1.
{{Udvisninger: Ribe-Esbjerg 3, Mors-Thy 5.
{{Tilskuere: 720.

- Vi har fået flere strenge at spille på
Nickolei Jensen melder om et
MTH-hold, der har udviklet sig.
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Af David Højmark
david.hojmark@nordjyske.dk

MORS-THY: Flere friske folk til

træning og i kamp. Det har
udviklet Mors-Thys ligahold
og har ført til sæsonens anden store optur.
Det mener Nickolei Jensen, der selv er en af dem,
der har siddet ude.
- Vi har hele tiden haft en
eller to ude med skader. Det
har vi ikke lige nu. Derfor
bliver vi også spillet mere
sammen. Vi har flere til træning, så vi træner bedre, så
det er det hele, der går op i
en højere enhed, siger han

vores syv mod seks-spil, vi
vandt på. Nu er vi blevet
bedre seks mod seks, siger
Nickolei Jensen.

oven på sejren over Ribe-Esbjerg.
Den blev vundet af et hold,
der har flere strenge at spille

på nu, end da det slog samme modstander i sæsonens
anden kamp.
- I starten var det meget

Stærkt forsvar
Han nøjedes dog selv med
en scoring i går - på syv forsøg.
- Jeg startede med en stolpe-ud, og så tror jeg, at jeg
havde fire afslutninger, hvor
vi havde armen oppe. Men

det er selvfølgelig ikke godt
nok alligevel, så det er noget, der skal forbedres, siger
Nickolei Jensen, der til gengæld bød ind med seks assists.
Og mange andre spillere
leverede også - ikke mindst
defensivt.
- Det var en bred vifte af
målscorere, og mange bød
virkelig ind, siger Nickolei
Jensen og roser især Lasse
Justesen for en stor forsvarspræstation og målmand Kasper Larsen, der stod med en
redningsprocent på 43.
Nu kan Mors-Thy se tilba-

ge på tre sejre og frem imod
en hjemmekamp mod rækkens bundprop.
Nickolei Jensen maner
dog til ro i forhold til at tænke i placeringer.
- Vi skal ikke tage for let på
det, selv om det er Randers,
vi skal møde på søndag. I
den første kamp vandt vi
kun med et mål, og det var
virkelig en smal sejr, så det
er også et hold, der skal tages seriøst, siger han.

