Stærke Mors-Thy er på rette vej
TEST: Årets anden træningskamp gav øget intensitet, og
Mors-Thy arbejder på at forbedre fysikken til sæsonstart
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HÅNDBOLD, TESTKAMP
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Af Mathias Lykke
mathias.lykke@nordjyske.dk

HERNING: - Alt i alt var det en

meget fin træningskamp,
fortalte Mors-Thys cheftræner Jan Paulsen efter holdets anden træningskamp i
2017. Holdet havde taget
turen til Herning for at byde
HC Midtjylland op til dans,
og det sluttede helt 29-29.
Mors-Thy startede året
med en træningskamp mod
Odder, men hvor det i denne
kamp gjaldt om at komme i
gang efter julepausen, var
der til tirsdagens træningskamp skruet op for intensiteten. Mors-Thy prøver på at
blive 100 procent klar til sæsonstarten.
- Det drejer sig om styrke,
skadesforebyggelse og konditionen. Vi skifter meget ud
og lægger vægt på at blive
bedre, så vi kan stå distancen, understreger cheftræner Jan Paulsen.
Første halvleg var en meget rodet affære, hvor begge
hold scorede mål på samlebånd.
- Vi havde ikke fat defensivt, og nogle dumme fejl
gav dem nogle kontrascoringer. Vi fik også selv scoret 17
mål, men det etablerede angrebsspil var alligevel ikke
specielt godt, siger Mors-Thy

I sidste uge startede Mors-Thy mod Odder, men denne gang var Nicolai Sommer under større pres mod HCM. Arkivfoto: Henrik Louis
træneren, der kunne se Marcus Dahlin, Stefan Nielsen
og Nicolai Sommer have
godt fat i måltavlen.
Efter der blev talt med store bogstaver i pausen, blev

kvaliteten væsentligt forøget
i anden halvleg.
De to hold fulgtes ad hele
vejen, hvor intet hold på noget tidspunkt var foran med
mere end tre mål, og det

sluttede også uafgjort 2929. Mors-Thy havde i de døende sekunder bolden, men
var i undertal og leverede
kun en presset afslutning,
som ikke kastede mål af sig.
- Vi fik stabiliseret forsvaret og lavede slet ingen tekniske fejl, så det blev meget

Marcus Dahlin var blandt topscorerne for Mors-Thy Håndbold i deres træningskamp tirsdag aften mod HC Midtjylland, der sluttede med
en uafgjort 29-29 i Herning.
Arkivfoto: Henrik Louis
bedre. Vores etablerede angrebsspil blev også væsentligt bedre, siger Jan Paulsen,
der mener, at holdet er på
rette vej.
- Jeg synes, det går frem-

ad. I dag krævede vi lidt mere og trykkede lidt mere på,
og da der var nogle ting i
pausen, der skulle rettes,
blev det også efterfulgt i anden halvleg, siger cheftræ-

neren.

KAMPFAKTA
{{Pausestillingen: 18-17.
{{Målscorere for Mors-Thy: Nicolai Sommer 7, Marcus Dahlin 6,

Stefan Nielsen 6, Nickolei Jensen
3, Henrik Tilsted 2, Christoffer Cichosz 2, Janos Stranigg 1, Lasse
Justesen 1, Lasse Pedersen 1.

