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MORS-THY: Mors-Thy Hånd-
bold mister sin anfører Chri-
stoffer Cichosz med udgan-
gen af denne sæson. Efter tre 
sæsoner er tiden kommet til 
at prøve noget nyt for streg-
spilleren, som skifter til en 
dansk topklub.

Ifølge Mors-Thy har Chri-
stoffer Cichosz fået et ”unikt 
tilbud”, som klubben ikke 
ønsker at stå i vejen for. Men 
som Henrik Hedegaard, 
Mors-Thy Håndbold, siger, 

er det ikke en nem afsked.
- Vi græder med det ene 

øje og smiler med det andet. 
Vi siger farvel til en fanta-
stisk spiller, fighter og per-
sonlighed - men det er nu en 
gang vores lod som udvik-
lingsklub, samtidig er vi stol-
te af endnu en gang at kunne 
sende en af vores spillere vi-
dere, og vi ønsker Cichosz al 
mulig held og lykke fremo-
ver, siger Henrik Hedegaard, 
der tilføjer, at Mors-Thy 
Håndbold har fået en økono-
misk kompensation for at 
slippe Christoffer Cichosz 

midt i kontraktperioden.
Christoffer Cichosz lægger 

ikke skjul på, at han har haft 
en god tid i Mors-Thy.

- Jeg har været sindssygt 
glad for min tid i Mors-Thy 
Håndbold, hvor jeg har ud-
viklet mig både som spiller 
og som menneske. Der er en 
eminent interesse for hånd-
bold i Thy og på Mors, og 
Mors-Thy Håndbold er bare 
et rigtig fedt sted at spille 
håndbold. Nu skal vi slutte 
denne sæson ordentligt af - 
det vil være det perfekte 
punktum for min tid i den 

blå trøje, siger han.
Henrik Hedegaard ønsker 

ikke at kommentere på, hvor 
det i givet fald er, at Christof-
fer Cichosz skal fortsætte sin 
håndboldkarriere. Vedhol-
dende rygter peger dog på 
Skjern Håndbold som streg-
spillerens nye arbejdsplads. 
Morsø Folkeblad har forgæ-
ves forsøgt at få en kommen-
tar fra Skjern Håndbolds di-
rektør Henning Kjærgaard 
inden avisens deadline.

Officielt farvel til Cichosz
AFSKED: Efter tre sæsoner står det klart, at Christoffer Cichosz fortsætter karrieren i dansk topklub i næste sæson

Christoffer Cichosz er tabt for Mors-Thy Håndbold.  Arkivfoto


