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MORS-THY: Næsten syv ugers 
pause oven på en blændende 
stime ned ni point i fem kam-
pe.

Det er, hvad Mors-Thy 
Håndbold nu kan se en ende 
på, og tre dage før, ligaen bli-
ver genoptaget med en 
hjemmekamp mod Sønder-
jyske, lyder der positive mel-
dinger fra ligaklubben.

- Den tunge træning i janu-
ar har haft en effekt, men vi 
ser ikke så tunge ud længere, 
siger Jonas Degnbol, assi-
stent- og målmandstræner i 
Mors-Thy Håndbold. 

Fredag aften vandt Mors-
Thy med 25-24 i en sent af-
talt træningskamp ude mod 
Randers HH. Det var blandt 
andet på fire mål af Marcus 
Dahlin, som efter at have 
haft nogle problemer med 
skudarmen nu ser ud til at 
nærme sig toppen igen.

Til gengæld er der endnu 
tvivl om Nickolei Jensens 
deltagelse på torsdag. Den 
vigtige bagspiller har dog få-
et gipsen af den hånd, han 
brækkede i december mod 
KIF Kolding-København, og 
træningen de næste dage vil 
vise, hvor skarp han er. 

- Nu har vi nogle dage, 
hvor vi kan finpudse det he-

le, og så skal vi være der, si-
ger Jonas Degnbol. 

Skal ramme toppen
Mors-Thy går ind til foråret 
med en overraskende otten-

deplads i behold. Forude 
venter ni kampe, inden det 
vil vise sig, om sæsonen skal 
slutte med et slutspil.

Men selv om det flotte ef-
terår har tændt håbet hos 

omgivelserne, afviser Jonas 
Degnbol, at det lokale liga-
hold begynder at mærke et 
pres i forhold til også at ende 
blandt de otte bedste.

- Fuldstændig. Vi kigger ik-
ke på, hvor vi ligger. Vi ved, 
at vi skal kæmpe hver eneste 
gang, og at vi skal ramme vo-
res topniveau. Ellers taber 
vi, siger han - men anslår så 
en mere optimistisk vinkel.

- Jeg håber, vi kan fortsæt-
te med det gode spil, og hvis 
vi kan, tror jeg også, det hed-
der slutspil, siger Jonas 
Degnbol.

Jonas Degnbol:  
- Vi kan nå slutspillet
SLUTSPURT: Mors-Thys ligahold trimmet med sejr over Randers HH

Marcus Dahlin har haft pro-
blemer med skudarmen, men 
er klar til at genoptage ligaen. 
Mere tvivlsomt er det, om 
Nickolei Jensen også er det. 
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