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RANDERS: Der skulle en test-
kamp til at slå Mors-Thy ud 
af kurs. Tirsdag aften led 

holdet deres første nederlag 
siden slutningen af novem-
ber sidste år, da Randers HH 
sejrede med 25-19 i det 
kronjyske.

- Det var en kamp, hvor vi 
virkelig fik en lærestreg, for-
di vi slet ikke var ordentligt 
klar, og så endte det med at 
blive en rigtig dårlig præsta-

Mors-Thy     fik en lærestreg
tion, fortæller Mors-Thys 
cheftræner Jan Paulsen, der 
kunne se sit hold få en skidt 
start på opgøret.

For lidt fart i benene
- Der var slet ikke fart nok i 
benene, og vi manglede bå-
de drive og aggressivitet. 
Spiller vi sådan, kan vi også 
tabe til Randers, fortæller en 
skuffet Mors-Thy træner, der 
ikke havde mange positive 
ting at sige om holdets præ-

station.
Til gengæld benægter 

cheftræneren heller ikke, at 
Mors-Thy undervurderede 
tirsdagens modstander.

- Det kan godt tænkes, at vi 
kom med den forkerte ind-
stilling og arrogance. Når vi 
gør det, er vi et helt ordinært 
hold, lyder den kontante ud-
melding fra Jan Paulsen.

Til gengæld er der ikke no-
get, der er så skidt, at det ik-
ke er godt for noget. 

- Jeg tror, det kan være 
meget godt at få en lære-
streg på dette tidspunkt i 
processen. Det er et wake-up 
call til os, og nu har vi hel-
digvis træning i næste uge 
inden kampen mod Århus, 
og så kan vi tage ordentligt 
fat igen. Kampen i dag bevi-
ser bare, at det hele ikke 
kommer af sig selv, fortæller 
Mors-Thys cheftræner, der 
har én testkamp tilbage in-
den Mors-Thy genoptager 

grundspillet i ligaen 7. fe-
bruar.

KAMPFAKTA
 {Pausestilling: 15-10

 {Mål: Stefan Nielsen 5, Nicolai 
Sommer 4, Lasse Justesen 3, 
Henrik Tilsted 3, Mads K. Ander-
sen 2, Allan Toft Hansen 1, János 
Stranigg 1.

WAKE UP: Bundholdet viste, at  
Mors-Thy ikke kan gå på vandet

Stefan Nielsen og Mors-Thy var helt ved siden af sig selv i nederla-
get i testkampen mod Randers. Arkivfoto: Claus Søndberg 


