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Nykøbing Mors: Mors-Thy 
sparker i aften den sidste del 
af sæsonen i gang med et 
vigtigt opgør mod slutspils-
konkurrenterne fra Sønder-
jyske på hjemmebane i Thy 
Hallen i Thisted. 

Sønderjyske og Mors-Thy 
ligger inden opstarten på 
den sidste halvsæson på en 
delt ottendeplads, og kam-
pen kan i sidste ende få stor 
betydning for hvilke hold, 
der til sidst havner i det ef-
tertragtede slutspil. 

- Det er nærmest en kamp 
om fire point, men jeg føler 
klart, at vi er klar på opga-
ven. Tabellen er meget tæt, 
så der kommer mange hårde 
kampe, siger Mors-Thys un-
ge Mads K. Andersen inden 
aftenens ligaopgør.

De to mandskabers ind-
byrdes opgør før pausen 
endte med et uafgjort resul-
tat, 28-28, så der er lagt op 
til en fantastisk lige kamp 
med meget på spil for begge 
mandskaber. 

På trods af en meget betyd-
ningsfuld åbning på halvsæ-

sonen er der ikke mange 
nerver at finde hos Mors-
Thys unge forsvarskomet.

- Vi har haft en rigtigt god 
pause, hvor både det fysiske 
og spillemæssige har været 
på programmet. Det var lidt 
træls at få afbrudt vores 
sejrsstime med en pause, 
men nu må vi ud og vise, at 
det ikke var en engangsfore-
stilling, siger Mads K. Ander-
sen, som er en af de unge 
spillere, der før pausen fandt 
vej til en vigtig rolle på Mors-
Thys ligamandskab.

Ni point i fem kampe
Mors-Thy havde inden pau-

sen skrabet ni point sammen 
på blot fem kampe, hvori der 
befandt sig svære modstan-
dere i form af hold som KIF 
Kolding og GOG. Hvis Mors-
Thy skal fortsætte denne 
sejrsstime, kræver det, at 
holdet vinder over et Søn-
derjyske-mandskab, som 
også tidligere har vist, at det 
kan bide skeer med de bed-
ste.

- Vi var lidt heldige med 
det ene point i vores sidste 
indbyrdes opgør, og der er 
ingen tvivl, om at det er et 

godt hold, vi skal møde, si-
ger Mads K. Andersen, som 
påpeger at Sønderjyske især 
har store kvaliteter i form af 
gode skytter. 

- Jeg håber og tror på, at 
det lykkes at få to point mod 
Sønderjyske og er fortrøst-
ningsfuld over for den sidste 
halvdel af sæsonen på trods 
af, at den bliver hård, siger 
Mads K. Andersen.

Mors-Thy skal finde  
tilbage til afbrudt stime
LIGA: Kampen om slutspilspladserne bliver genoptaget i aften

10.12.16. Liga: Mors-Thy-GOG. Mads Andersen. Foto: Peter Mørk
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 {U - Aalborg  11/3

 {H - Skjern (JBMA) 15/3
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Jan Paulsens mandskab skal forsøge at forlænge pointstimen fra 
efterårets fem sidste kampe. Arkivfoto: Peter Mørk 


