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Af David Højmark
david.hojmark@nordjyske.dk

THISTED: Endnu engang var 
det defensiven, der gjorde 
udslaget for to point til Jan 
Paulsens hold.

Men selv om offensiven ik-

ke slog til, var der træner-
mæssige skulderklap til spil-
lerne for ikke at miste hove-
det og lade opturen spolere 
af tankeløst og individuelt 
angrebsspil.

- Vi skulle gøre det, vi har 
gjort i den seneste måned. Vi 

skulle ikke ind og spille fint 
og flot - og vi skulle ikke fin-
de på noget nyt. Vi skulle 
holde os til det, vi kan, så 
skulle vi nok vinde kampen, 
sagde Jan Paulsen.

Han var tilfreds med, at 
spillerne havde fulgt oplæg-

get inden kampen og ikke 
forfaldt til udisciplineret spil 
med skud på første pres og 
mere af den slags, man kan 
finde på mod, når man midt 
i en sejsstime møder en på 
papiret dårligere modstan-
der.

Jan Paulsen: - Vi skulle ikke  opfinde noget nyt

 {Stisen fik ligadebut 
En af de gladeste i Thy Hallen 
var formentlig Mathias Sti-
sen. Den 20-årige stregspil-
ler blev fire minutter før tid 
bedt om at gå på banen til 
sin ligadebut.  
   - Det er det, man har drømt 
om. Det er derfor, man løber 
og træner, og så håber jeg 
bare, at det bliver til mere. 
Det er med til at give et 
boost til træningen, lød fra 
den glade ligaspiller.  

 {Stolperne med 
Mors-Thy havde stolperne på 
sin side i første halvleg. Ikke 
mindst i en situation, da en 
afslutning fra venstre fløj 
passerede Kasper Larsen, så 
bolden ramte hans venstre 
målstolpe, sprang tilbage og 
ramte MTH-keeperen i ryg-
gen, hvorefter den også hil-
ste på højre målstolpe. 

 { Fire på stribe 
Sejren var Mors-Thys fjerde i 
træk. Det er ikke sket i liga-
sammenhæng siden foråret 
2013, da man nåede seks sej-
re i træk: de tre sidste kampe 
af grundspillet og de tre før-
ste i slutspillet. I efteråret 
2009 nåede Mors-Thy også 
op på fire ligasejre i træk. 

 {Selvtillid på tribunen 
De mange sejre i træk har 
også løftet troen på Mors-Thy 
uden for banen. Det kom til 
udtryk, da Randers-træner 
Martin Hjortshøj under et 
spilstop i slutningen af kam-
pen opfordrede dommerne 
til at stoppe tiden. Med is-
kold selvtillid lød svaret fra 
en tilskuer: ”Så taber I da ba-
re endnu større!” 

 {Dahlin gik helt i stå 
En af de seneste sæsoners 
mest besynderlige passivt 
spil-forseelser blev begået af 
Marcus Dahlin. Efter først at 
have sendt bolden til dom-
merbordet for at blive byttet 
brugte han efter genoptagel-
sen så lang tid på at sætte 
spillet i gang og snakke med 
medspillere, at dommerne 
skred ind og gav Randers 
bolden. 

 { Få redninger, høj procent 
Kun 22 gange i kampen fik 
gæsterne sendt et skud af 
sted mod Kasper Larsen i 
åbent spil. Til sammenlig-
ning blev der afsluttet 41 
gange mod Mors-Thy i ons-
dags mod Ribe-Esbjerg. De få 
afslutninger betød også få 
redninger, men med ni af 
slagsen nåede MTH-keepe-
ren alligevel op på en red-
ningsprocent på 40. 

 {Skarpe Tilsted 
Henrik Tilsted scorede seks 
gange på syv afslutninger. 
Hans samlede udnyttelses-
procent for sæsonen er nu på 
79. Det gør ingen fløjspiller 
blandt de 100 mest scorende 
i ligaen bedre.

RUNDT OM KAMPEN

Af David Højmark
david.hojmark@nordjyske.dk

THISTED: Han stod for en stor 
del af underholdningen i før-
ste halvleg. Med veloplagt 
spil mod sin tidligere klub og 
flot repertoire i afslutnin-
gerne. 

Men i anden halvleg faldt 
niveauet og effektiviteten - 
og efter kampen var der 
hverken fart eller ramasjang 
over det, da Nicolai Sommer 
leverede et svar lige til kli-
chébogen.

Det var naturligvis på 
spørgsmålet, om Mors-Thy 
er på vej i slutspillet.

- Jeg må være kedelig og 
stadig kigge mod nedspillet. 
Jeg vil gerne være helt sikker 
på, at det er væk - og når det 
er det, vil jeg gerne kigge op, 
sagde han.

Hans eget spil var han kun 
delvist tilfreds med.

- Det var en god første 
halvleg. Jeg havde det lidt 
sværere i anden halvleg, 
men det var to gode forsvar, 
og begge angreb havde pro-
blemer, sagde han.

Holdt hovedet koldt
Også Henrik Tilsted viste of-
fensive kvaliteter - og endnu 
engang stor skarphed i sine 
afslutninger.

Det gjorde han oven på en 
hård periode med sygdom, 
der holdt ham ude i to kam-
pe og svækket i de næste. 
Men den stærke venstrefløj 
er tæt på toppen igen.

- Nu er det bare konditio-
nen, der skal tilbage. Jeg 
havde 15-16 dage, hvor jeg 
ikke lavede noget, sagde Til-
sted, der i lighed med alle 
andre beskrev kampen som 
en fin forsvarskamp.

I angrebet kneb det mere, 
og Randers HH truede kort-
varigt i anden halvleg. Men 
det var ikke mere end netop 
kortvarigt.

- Vi holdt hovedet koldt, og 

jeg følte, at vi havde godt 
styr på dem. Vi fik sat prop-
pen i, og så kunne vi stille og 
roligt køre den hjem, sagde 
Tilsted, som i højere grad 
end Sommer gik med på 
snakken om et muligt slut-
spil. Det var dog med en om-
gående tilføjelse: 

- Vi har benene solidt plan-
tet i jorden. Det er hårdt ar-
bejde, og næste gang har vi 
Kolding på udebane, lød det.

Mange hold i spil
Det gjorde det også fra mål-
mand Kasper Larsen, der af-
værgede snakken om slut-
spil lige så sikkert som man-
ge af skudforsøgene fra 
modstanderne i selve kam-
pen.

- Det har vi slet ikke snak-
ket om endnu. Det er ikke 
noget, vi har kigget på, og 
det er stadig meget åbent. Vi 
er stadig en del hold, der lig-
ger meget tæt, sagde MTH-
målmanden. 

Han købte påstanden om, 
at anden halvleg havde væ-
ret en kedelig affære, men 
var naturligvis glad for, at de 
seneste kampes høje niveau 
i defensiven fortsatte.

- Det blev en kamp med lav 
score i begge ender. Der blev 
kørt med lange angreb, og vi 
stod godt defensivt. De sco-
rede de fleste af deres mål i 
kontraer og på andenbølge. 
Når vi først stod dernede, 
havde vi kontrol, sagde Ka-
sper Larsen og så frem imod 
årets sidste kamp.

- Vi jagter den på fredag. Vi 
tager til Kolding og spiller 
frit, sagde han og håbede på 
lokal opbakning i det, der, 
med mindre Ribe-Esbjerg 
slår Skjern i aften,  er blevet 
et slag mellem to top otte-
hold.

- Mon ikke Bertie (fanklub-
formand Erik Bertie, red.) 
og Bette Balkan stiller op, 
sagde han.

- Det bliver det 
kedelige svar!

Bette Balkan gjorde ihærdige forsøg på at sætte fut i stemningen. 
Det lykkedes ikke. Måske var kampen for kedelig, måske var de øv-
rige tribuner bare ikke imponerede. Men nogen heksekeddel var 
Thy Hallen aldrig i nærheden af at være.

Ingen fløjspiller i ligaen er skarpere i sine afslutninger end Mors-
Thys Henrik Tilsted, der i går scorede seks gange på syv forsøg.

Mors-Thys spillere kunne igen juble over en sejr, men bevarer be-
nene på jorden i forhold til slutspil. Foto: Diana Holm

Nickolei Jensen fik aldrig sat sit offensive præg på kampen.

MORS-THY
RANDERS HH 23-18
HÅNDBOLD - LIGAEN

Af David Højmark 
og Diana Holm (foto)
david.hojmark@nordjyske.dk

THISTED: De fleste af dem vil 
helst ikke tale om det, men 
Mors-Thys ligaspillere har 
igen sat kursen mod slutspil-
let.

Søndag nåede den lokale 
ligaklub op på fire sejre på 
stribe - for første gang siden 
slutspilseventyret i 2013. 
Dermed er Mors-Thy på ot-
tendepladsen, inden et over-
raskende godt efterår bliver 
rundet af lillejuleaften på 
udebane mod KIF Kolding-
København.

Her får Mors-Thy dog ikke 
noget med hjem, hvis det of-
fensive niveau er som i går. 
Det var nemlig dårligt - og 
det forhindrede hjemmehol-
det i at stikke af og gøre en 
fest ud af det. Til gengæld 
sørgede den stærke defensiv 
for, at kampen nærmest fra 
første til sidste minut var un-
der fuld kontrol.

For med solidt håndværk i 
forsvaret, og en fra starten 
stærk Kasper Larsen i målet, 
greb Mors-Thy taktstokken 
med det samme og erobrede 
initiativet i Thy Hallen.

Larsen, der få dage tidlige-
re havde spillet en hovedrol-
le i den overraskende ude-
sejr over Ribe-Esbjerg, lagde 
ud i samme stil - og i løbet af 
de første 10 minutter bød 
han ind med flere redninger 
- herimellem på et straffe-
kast. Og så var det fra star-
ten blevet op ad bakke for 

dem fra Randers.
De fik hurtigt meget svært 

ved at komme til chancer, og 
efter 20 minutter lignede de 
ved 9-4 et udehold, der risi-
kerede at falde helt sam-

men, hvis hjemmeholdet 
holdt tempoet og kadencen 
nogle minutter frem.

For Mors-Thy var i denne 
periode mindst en klasse 
bedre end sin modstander, 

og der var også plads til læk-
kerier - som for eksempel da 
Henrik Tilsted scorede med 
gevind til 11-5.

Nogenlunde samtidig be-
gyndte det offensive niveau 
dog at falde. Ikke dramatisk, 
for det var sådan set heller 
aldrig imponerende, men 

Blåt håndværk bag   sikker sejr
SOLIDT: Der var 
hverken spænding 
eller juleshow, da 
Mors-Thy spillede 
sig i top otte med 
sikker sejr over 
Randers HH

 {Stillinger undervejs: 4-1, 
5-4, 9-5, 12-7 (pausestilling), 
15-8, 17-12, 20-15. 

 {Mål, Mors-Thy: Nicolai 
Sommer 6 (1), Henrik Tilsted 
6, Lasse Justesen 3, Mads K. 
Andersen 3, Marcus Dahlin 1, 
Nickolei Jensen 1, Stefan Ni-
elsen 1, Christoffer Cichosz 1, 
Allan Toft Hansen 1. 

 {Mål, Randers HH: Viggó 
Kristjánsson 4 (4), Nikolaj A. 
Nielsen 3, Kristian Ulriksen 3, 
Jorn Smits 3, Lars Skaarup 2, 
Andreas Svoldgaard 1 (1), Sø-
ren Fisker 1, Hans Martin As-
mussen 1.

 {Udvisninger: Mors-Thy 1, 
Randers HH 3.

 {Dommere: Mads Dahl 
Hermann og Jesper Madsen. 

 { Tilskuere: 882.

KAMPEN I TAL

kampen udviklede sig til et 
forsvarsslag - og der er Mors-
Thy altså bare godt bevæb-
net i disse tider.

Om det er unge folk som 
Mads K. Andersen og Allan 
Toft Hansen, der får ansvar i 
midterforsvaret, betyder ik-
ke alverden. Aftalerne synes 
at sidde, og tacklingerne gør 
det især.

Så i går kunne man kun 
ærgre sig over, at Nickolei 
Jensen ikke fik sat samme 
præg på offensiven, og at 
Marcus Dahlin endnu en-
gang havde en hjemme-
kamp, der ikke levede op til 
flere af hans store præstatio-
ner på udebane. Så havde 
den nemlig stået på blå bøl-
lebank i Thy Hallen!

Elektriske dramaer venter
I stedet fik randrusianerne 
begrænset tæskene i første 
halvleg. De fem måls forskel 
var ganske vist en stor for-
skel med et MTH-forsvar 
som det, der i de første 30 
minutter kun slap syv mål 
ind. Men som det første 
kvarter havde formet sig, 
var det også for lille en fø-
ring.

Den var dog rigelig stor til 
at gøre anden halvleg til lidt 
af en ørkenvandring. Ran-
ders HH halede kun kortva-
rigt ind og kom aldrig nær-
mere end fire mål op. Og så 
blev der ellers byttet mål og 
vist fint forsvarsspil i begge 
ender - og det modsatte fra 
de to holds offensive folk.

Det sluttede som i de fore-
gående kampe: med sejrs-
glæde hos Mors-Thys spille-
re. Den var dog mere beher-
sket denne gang, og det var 
der ikke noget at sige til. En 
hjemmesejr over Randers 
HH er bare ikke til eufori og 
kåde krammere.

Men som sæsonen udvik-
ler sig, kan der vente elektri-
ske dramaer i 2017. 

Top otte er i hvert fald igen 
blevet et tema for Mors-Thys 
spillere - om de vil tale om 
det eller ej.

Forsvaret tog fat, og målmand 
Kasper Larsen tog fra, da Mors-
Thy i meget sikker stil spillede 
sig til to point for fjerde kamp i 
træk.

Og Randers HH var da hel-
ler ikke noget skræmmende 
mandskab, så selv om det 
blev til en sikker sejr, var der 
også noget at pege fingre ad 
i Mors-Thys spil.

- Defensivt var det fint, og 
kontramæssigt var vi med. 

Men angrebsspillet blev for 
stift og forkrampet. Der 
manglede mere tempo, sag-
de Jan Paulsen, som dog no-
terede sig fine præstationer 
fra fløjene.

Men der skal meget mere 
til, hvis Mors-Thy skal i nær-

heden af at kunne true Kol-
ding-København på fredag.

- Der går vi ud på banen 
med lidt mere dynamik. El-
lers tror jeg ikke, vi får ret 
meget ud af det, sagde Jan 
Paulsen.

Jan Paulsens drenge havde 
kampen under kontrol, og der 
var sjældent brug for mere end 
løftede pegefingre over for 
dommerne.

15 point har Mors-Thy hentet i 
sæsonens første 16 kampe. Det 
er kun sket én gang tidligere: i 
slutspilssæsonen 2012-13.

 » Vi skulle holde os til 
det, vi kan, så skulle vi 
nok vinde kampen.
JAN PAULSEN, træner for Mors-Thy Håndbold


