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MORS-THY: Nickolei Jensen 
begynder det nye år med sin 
højre hånd gips.

Cirka midtvejs i anden 
halvleg af lillejuleaftens 
udekamp mod KIF Kolding-
København kom Mors-Thys 
playmaker galt afsted i en af-
slutning.

- Jeg kan ikke helt huske 
hvordan, men jeg tror, at jeg 
i angrebet inden, jeg løb ud, 
havde et underhåndsskud, 
hvor jeg ramte en på hoften. 
Jeg kunne godt mærke, at 
det gjorde ondt, men jeg tro-
ede bare, at det var et slag, 
jeg skulle ryste af mig. Men 
da vi kom i angreb igen, kun-
ne jeg godt mærke, at jeg ik-
ke kunne holde om bolden, 
beskriver han situationen, 
der holdt ham ude i resten af 
kampen.

Siden blev hånden under-
søgt, og det viste sig, at Nick-
olei Jensen havde fået et 
brud på håndroden.

- Det er et diagonalt brud, 
så jeg skal opereres om en 
dag eller to. Men pausemæs-
sigt er det ligemeget, om den 
skal opereres ellers ej. Den 
skal i gips i fire uger, og så er 
der genoptræning derefter, 
siger han.

Nickolei Jensen ærgrer sig 
selvfølgelig over skaden - 
hans anden i denne sæson, 
efter at han tidligere måtte 
sidde ude med en kors-
båndsskade. Men denne 
gang er der trøst at finde i, at 
skaden kom i sidste kamp in-
den vinterpausen - og det 
bliver derfor kun træning og 
træningskampe frem mod 
genoptagelsen af ligaen i fe-
bruar, den vigtige bagspiller 
går glip af.

- Jeg regner med at være 
klar til februar, siger han.

Lang optur
Alligevel han havde sådan 
set gerne undværet den liga-
pause, der nu er begyndt. 
For efter et overraskende po-
int i Kolding, hvor hjemme-
holdet kun på et kontroversi-
elt straffekast efter tid sikre-
de et point med 29-29, er det 
lokale ligahold på en højst 
uventet ottendeplads.

- Pausen kommer selvføl-
gelig godt for mig, men alli-
gevel lidt skidt, fordi vi er in-
de i en god periode. Det kun-

ne vi godt have fortsat med, 
siger Nickolei Jensen.

 Mors-Thy er ubesejret i 
fem kampe i en sæson, der 
har været usædvanligt præ-
get af stimer: først tre sejre i 
træk, så syv nederlag efter-
fulgt af den bedste decem-
ber i klubbens historie. 

- Ingen havde regnet med, 
at vi skulle ligge på ottende-
pladsen, da vi tabte syv kam-
pe i træk, siger Nickolei Jen-
sen, som ser opturen som 
endnu længere end de sene-
ste fem kampe.

- I et par kampe inden, vi 
begyndte at vinde, spillede 
vi også godt, selv om vi tab-
te. Der mødte vi bare nogle 
af de gode hold, siger han.

Ser stadig nedad
I kampen mod KIF Kolding-
København var Mors-Thy 
med fra starten. Og det me-
get jævnbyrdige opgør, der 
var fyldt med små føringer 
til begge hold, fik et stort 
boost for gæsterne, da hjem-
meholdets Konstantin Igro-
pulo fik direkte rødt kort for 
en brutal tackling på netop 
Nickolei Jensen.

I anden halvleg hang 
Mors-Thy på og fik også ud-
lignet kampens eneste tre-
målsføring - så da en stor-
spillende Henrik Tilsted 
med 25 sekunder tilbage 

bragte gæsterne foran, var 
Mors-Thy tættere end no-
gensinde på at hente den 
første sejr over KIF Kolding-
København i 20 indbyrdes li-
gaopgør.

Men desværre. Efter den 
sidste timeout fik hjemme-
holdet spillet op til en afslut-
ning fra Magnus Landin. 
Han fik et tvivlsomt straffe-
kast, som blev dømt på Lasse 

Pedersen, og så udlignede 
Bo Spellerberg på en ellers 
stærk Nikolaj Pedersen i 
Mors-Thys mål.

To point var blevet til et, 
men det forhindrede ikke 
Mors-Thy i at indtage den 
slutspilsplads, der er status 
inden grundspillets ni sidste 
kampe.

Alligevel holder den ska-
dede playmaker benene på 
jorden.

- Der er nogle point ned til 
Skanderborg og de andre 
nu, men det er tæt fra tredje-
pladsen til 11.-pladsen. Vi 
fokuserer stadig på, at vi ik-
ke skal i nedspillet, siger 
Nickolei Jensen.

Nickolei Jensen 
brækkede hånden
SKADE: Playmakeren forventer dog at være klar igen til februar

Nickolei Jensen brækkede sin 
højre hånd, da Mors-Thy fik po-
int i Kolding. Skaden kommer 
dog ikke til at holde ham ude i 
længere tid, og playmakeren 
regner med at blive klar til gen-
optagelsen af ligaen i februar. 
 Arkivfoto: Peter Mørk

 {Med ni spillerunder tilba-
ge af grundspillet er Mors-
Thy meget overraskende på 
ottendepladsen - á point 
med Sønderjyske og Ribe-Es-
bjerg og to point foran Århus 
Håndbold. Ligaens otte bed-
ste slutter sæsonen med at 
spille slutspil om DM-medal-
jerne. 
 
Mors-Thys sidste kampe: 

 {9/2 Sønderjyske (h)

 { 18/2 Skanderborg (u)

 {22/2 BSV (h)

 {28/2 HC Midtjylland (u)

 { 11/3 Aalborg (u)

 { 15/3 Skjern (h)

 { 18/3 TTH Holstebro (u)

 {22/3 Århus (h)

 {29/3 TM Tønder (u)
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