Er Mors-Thy ved at blive for flink?
KONTRAKTER: På kort tid har man accepteret to spilleres afsked inden udløb af kontrakt
Pladsen er trang på håndboldbanen - og det er den også i
håndboldligaen. Måske er der
endda udsigt til endnu større
kamp om ligapladserne, når/
hvis det lykkes den tidligere
håndboldstormagt fra Fredericia at vende tilbage til toppen
af dansk håndbold. Fredericia
HK har taget turen fra jyllandsserien til toppen af 1. division,
og den nu tidligere højreback i
Mors-Thy Håndbold, Rasmus
Søby, debuterede i fredags med
syv mål for sin nye klub. Skulle
Mors-Thy have undladt at hjælpe en klub, der har potentiale
til at overhale nedefra? Og var
man for flink, da man lod anfører Christoffer Cichosz forfølge
sine drømme om at spille for en
storklub og accepterede et skifte til Skjern Håndbold et år før
kontraktudløb?
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MORS-THY: Man græder med

det ene øje og smiler med
det andet, når holdets anfører smutter før kontraktudløb. Og man kalder det en
win-win, når en anden rutineret mand bliver lejet ud til
en klub, der har potentiale
til at overhale Mors-Thy
Håndbold.
Inden for de seneste uger
har den lokale ligaklub
meldt afsked med to spillere
før kontraktudløb: Anfører
Christoffer Cichosz, der i
næste sæson skifter til Skjern
Håndbold, og højrebacken
Rasmus Søby, der for resten
af denne er lejet ud til 1. divisionsklubben Fredericia HK.
Begge gange har nyheden
om afskeden været tilsat formuleringer fra Mors-Thys
side med tilfredshed over at
kunne hjælpe en spiller videre. Men spørgsmålet er, om
man som eliteklub i stærk
konkurrence med andre ambitiøse klubber kan være for
flink? Og om Mors-Thy er
ved at udvikle sig til en klub,
de andre klubber kan hente
spillere i, når det passer
dem?
- Nej, jeg mener ikke, vi er
flinke. Det er i hvert fald ikke
bevidst, at vi vil hjælpe vores
konkurrenter, lyder svaret
fra Henrik Hedegaard, bestyrelsesmedlem i Mors-Thy
Håndbold med det sportslige som ansvarsområde.
Han beskriver langt hen
ad vejen udlejningen af Rasmus Søby, der havde udsigt
til begrænset spilletid i forårets ligakampe, som et
spørgsmål om forretning.
- Samtidig respekterer jeg
Søby for det, han er og har
været, og giver det ham nogle muligheder, når han gerne vil fortsætte sin karriere
lidt endnu, er det bedre for
ham at komme derhen og vise sig frem, siger Henrik Hedegaard om skiftet til Fredericia HK.
- Men Fredericia er jo en
gammel håndboldbastion, så
det vil være ubehageligt, hvis
de kommer op og presser
Mors-Thy.
- Ja, det vil det være. Men
der er også forskel på, hvilke
spillere, vi vil leje ud til dem,
siger Henrik Hedegaard og
påpeger, at Rasmus Søby under alle omstændigheder
ville være fortid i Mors-Thy
til sommer.
- Så hvis de vil have Søby,

kan de få ham alligevel efter
sæsonen. Nu giver vi dem så
muligheden for at se, om de
kan nå hinanden, og for vores vedkommende giver det
så lidt mønt i kassen, siger
han med henvisning til et
halvt års sparede lønkroner
til Søby.
Alt er til salg til rigtig pris
Mens traditionsklubben Frederica HK er på vej tilbage til
toppen af dansk håndbold
efter den konkurs, der i 2012
bombede den helt ned i serierækkerne, er situationen en
anden med Christoffer Cichosz’ skifte til Skjern Håndbold.
De risikerer ikke at skubbe
Mors-Thy et trin ned af rangstigen, for de er i forvejen
længere oppe. Men er det alligevel ikke et udtryk for, at
man er blevet for flink, når
man lader sin anfører smut-

»

Nej, jeg mener ikke, at vi er for flinke. Det er i hvert fald
ikke bevidst, at vi vil
hjælpe vores konkurrenter.

HENRIK HEDEGAARD, Mors-Thy

te et år før, kontrakten udløber?
- Der kommer jo nogen hele tiden og spørger, om de
kan købe folk ud. Vi siger ikke ja til det hele, langt fra, siger Henrik Hedegaard.
- Her kom der en topklub,
og Cichosz ville gerne. Så
kan man sige, at vi kunne beholde Cichosz et år mere men så var det ikke sikkert,
at han fik muligheden igen,
tilføjer han og kalder accepten af klubskiftet for en afvejning af hele situationen -

blandt andet den økonomiske med kompensation fra
Skjern Håndbold.
- Det er ikke det, der afgør
sagen, om vi får penge, men
det hjælper da, siger han.
- Men kan man efterhånden
regne med kontrakterne, når
spillerne får lov at smutte,
selv om der ikke engang er en
klausul?
- Når der ikke er en klausul, kan man principielt sige,
at ingen er til salg. Men uanset hvad er alle jo til salg. Det
afhænger lidt af prisen, siger
Henrik Hedegaard.
Dahlin skal ingen steder
Med Cichosz’ afsked til sommer når Mors-Thy op på en
stime med fem sæsoner i
træk, der har budt på farvel
til holdets anfører.
- Det hænger jo også sammen med, at anføreren er en
kulturbærer og en af dem,

der går forrest. Så han vil typisk altid være attraktiv for
de andre klubber, siger Henrik Hedegaard og tilføjer, at
det måske alligevel kan være, at man i næste sæson skal
udnævne en anfører, der i
hvert fald ingen steder skal
hen.
- Men I har jo også mistet
topscoreren fire år i træk. Tør
du garantere, at Marcus Dahlin (nuværende topscorer,
red.) er i klubben i næste sæson?
- Det kan jeg sige, at han er.
Han er ikke til salg. Alt er jo
til salg til den rigtige pris,
men hvis nogen skal købe
Marcus Dahlin, skal de have
en trailer med mønter i med.
Han skal ikke nogen steder,
men det er klart, at hvis der
kommer en med et sindssygt
beløb, vil man nok sove på
det, siger MTH-lederen og
supplerer:

- Som udgangspunkt er
der ikke flere, der skal nogen
steder hen.
Stærk stregspiller på vej
Dette års ligatrup er på 19
mand. Den næste bliver ikke
lige så stor, meddeler Henrik
Hedegaard, som vurderer, at
den lander på 16-17 spillere.
Blandt de nuværende spillere er stadig en del med
uafklaret fremtid, og Henrik
Hedergaard er ikke meget
for at kommentere konkret
på de enkelte spillere.
Folkebladet har dog tidligere fortalt, at Mors-Thy og
Allan Toft Hansen drøfter en
ny kontrakt, og ifølge Henrik
Hedegaard er en afgørelse
lige på trapperne.
Samtidig kigges der på tilgang udefra, og her har en
kompetent afløser for Christoffer Cichosz høj prioritet.
- Vi skal ind og have en rig-

tig god stregspiller. Men det
får vi også. Vi skal ikke ud og
have en håbefuld 1. divisionsstreg ind. Vi skal have en
ordentlig streg ind, der har
noget erfaring, siger Henrik
Hedegaard og henviser til
den erfaring, man mister
med Cichosz’ skifte til
Skjern.
- Det skal også være en,
der kan give nogle tæsk og
råbe lidt højt. Der er jeg helt
enig med Jan (cheftræner
Jan Paulsen, red.), der siger,
at vores drenge er for søde,
siger han.
Samtidig udtrykker han
stor optimisme i forhold til
at strikke den trup sammen,
der skal føre Mors-Thy igennem klubbens ligasæson
nummer 11.
- Det bliver en spændende
trup næste år. Det bliver kvalitetsmæssigt ikke under,
hvad vi har i år - som et mini-

mum. Så må vi selvfølgelig
se, om vi kan løfte dem lidt,
siger han - med blandt andre
det endnu uforløste potentiale hos en spiller som János
Stranigg i tankerne.
Samtidig påpeger han, at
det nuværende hold i forvejen har ramt et højt niveau.
- Pt har vi jo svært ved at
være utilfredse. Hvis du inden sæsonen havde fortalt
mig, at vi ville gå ind til pausen med 16 point og en ottendeplads, havde jeg sagt:
”Ja, det ville sgu være dejligt!”

