
 { Larsen på 46 procent 
Kampens helt store profil var 
nok engang målmand Ka-
sper Larsen, der endte med 
en fornem redningsprocent 
på 46. Den stærke målmand 
glædede sig efter kampen 
over, at Mors-Thy havde fort-
sat dyderne fra efteråret og 
meldte om tidlig selvtillid i 
kampen, da han åbnede 
med flere gode redninger. I 
forhold til muligheden for at 
kæmpe om slutspil var han 
dog i tvivl. 
- Man bliver lidt ambivalent, 
men nu er der pres på Skan-
derborg. Vi må tage en kamp 
ad gangen, sagde han. 

 {Nybagt far slog til 
Kasper Larsen fik en mindre 
skade i træningen op til kam-
pen, og den nybagte far Ni-
kolaj Pedersen blev først klar-
meldt på selve dagen. Derfor 
var tredjemålmand Mads 
Primdahl på holdkortet. Det 
blev dog Pedersen, der kom 
ind ved gæsternes straffekast 
og med sin redning ved 23-
20 fjernede den sidste tvivl. 
- Jeg dækkede de områder, 
han gerne ville skyde i, og så 
ramte han mig i maven, sag-
de Nikolaj Pedersen og glæ-
dede sig over vel udført 
hjemmearbejde over for 
Christoffer Fors.  

 {Sommer overvejer slutspil 
Han er ikke klar til at snakke 
om det endnu, men måske 
efter næste kamp. Nicolai 
Sommer lod forstå, at hvis 
Mors-Thy slår Skanderborg i 
næste runde, er det slut med 
at tænke på nedspil. 
- Så hedder det slutspil. Så 
tør jeg godt sige det, sagde 
han. 

 {Hårdt for Kjeldgaard 
Det blev ikke noget rart gen-
syn med Thy Hallen for mor-
singboen Claus Kjeldgaard. 
Han kom på banen 12 minut-
ter før pausen, men fik som 
playmaker ikke skabt det sto-
re og måtte samtidig se flere 
af sine forsøg reddet af enten 
Kasper Larsen eller målram-
men. 

 {Nickolei J ikke på toppen 
Nickolei Jensen bød ind med 
to mål og tre assists, men var 
efter sit indhop tidligt i kam-
pen også manden bag flere 
af de fejl, der var med til at 
sikre gæsterne fem mål i 
træk. 

 { Tv-reporter smidt væk 
Sønderjyske-træner Morten 
Henriksen blev arrig, da en 
reporter fra TV2 Sport blev 
lidt for nærgående i forbin-
delse med Simon W. Kristian-
sens skulderskade. 
- Hvis de vil lave Paradise Ho-
tel, skal de sige til os i forve-
jen, at vi skal med i Paradise 
Hotel, forklarede han det lille 
optrin, da han sendte man-
den med mikrofonen væk fra 
positionen bag ved bænken.

RUNDT OM KAMPEN

Af David Højmark
david.hojmark@nordjyske.dk

THISTED: Underspilningens 
kunst har trange vilkår for 
tiden, og med stimen af po-
intkampe forlænget til hen 
over vinterpausen var træ-

ner Jan Paulsen efter sejren 
da også helt på det rene 
med, at omgivelserne nu 
snakker om slutspil. 

- Det skal vi kunne tackle 
og forholde os til, sagde han 
- uden dog at slippe fokus på 
at undgå nedrykning. 

- Der er hverken noget, der 
er sikkert op eller ned, men 
det, jeg hæfter mig mest ved, 
er, at der er kommet yderli-
gere luft ned, sagde han.

Først og fremmest var 
MTH-træneren dog både let-
tet og glad over at have set sit 

hold levere så stærkt oven på  
seks ugers ligapause.

Skulle kunne omstille sig
-  Når man går ind til sådan 
en kamp, ved man ikke, 
hvad man kan forvente af sig 
selv og modstanderne. Så 

Paulsen: - Vi skal forholde  os til slutspillet
jeg havde snakket med spil-
lerne om, at vi skulle være 
klar til at omstille os, for 
man ved aldrig, hvilken ret-
ning kampen tager, sagde 
MTH-træneren.

Han forsøgte i første om-
gang med et 5:1-forsvar, der 

ikke fungerede alt for godt.
- Men det gav noget andet. 

Når man dækker 5:1, skal 
man bevæge sig mere og ik-
ke tænke så meget. Det gjor-
de et eller andet ved os, sag-
de Jan Paulsen, der senere 
vekslede mellem 6:0-fors-

svar i defensiv og offensiv 
udgave.

Syv mod seks-spillet blev 
også praktiseret flittigt - 
men ikke flittigt nok, mente 
træneren.

- Vi skal ikke være bange 
for at bruge det, når vi fører 

med fem mål. Men der var vi 
lidt for vattede, og det skal vi 
have kigget på, sagde han.

Havde uheldet været ude 
til sidst, skulle Jan Paulsen 
også have kigget indad i for-
hold til den udvisning, han 
trak ved 22-18 otte minutter 

før tid. Han forklarede sine 
protester med frustrationer 
over en række kendelser.

- Jeg var utilfreds med 
dommerne, og det lagde jeg 
ikke skjul på. De var med til 
at gøre kampen spændende, 
sagde Jan Paulsen.

 {Stillinger undervejs: 4-1, 4-6, 8-7, 11-8, 13-9 (pausestilling), 

 { 16-11, 21-14, 22-19.

 {Mål, Mors-Thy: Nicolai Sommer 6 (1), Marcus Dahlin 6, Lasse 
Pedersen 4, Stefan Nielsen 3, Henrik Tilsted 3, Nickolei Jensen 2, 
Christoffer Cichosz 1.

 {Mål, Sønderjyske: Frederik Børm 5, Jonas Samuelsen 4, Ale-
xander Hansen 2, Christoffer Fors 2, Hans Aron Mensing 2, Lars 
Nyfjäll 2, Mattias Thynell 2, Claus Kjeldgaard 1, Simon W. Kristian-
sen 1. 

 {Udvisninger: Mors-Thy 3, Sønderjyske 2. 

 {Dommere: Daniel S. Møller og Jakob F. Hansen.

 { Tilskuere: 796 i Thy Hallen.

HÅNDBOLDKAMPEN I TAL

Af David Højmark 
og Peter Mørk (foto)
david.hojmark@nordjyske.dk

THISTED: En god portion tvivl 
blev gjort til skamme i går.

For nej, Mors-Thy er ikke 
slået ud af kurs af vinterpau-
sen. Mors-Thy kan stadig ta-
ge greb om en kamp med 
defensive jernnæver. Og 
Mors-Thy er stadig varm 
kandidat til en plads i slut-
spillet.

Alt det blev slået fast, da 
det lokale ligahold vandt en i 
virkeligheden alt for lille sejr 
i Thy Hallen. 

Her blev Sønderjyske pak-

ket sammen i flere omgan-
ge. Først i en første halvleg, 
der med Kasper Larsen i 

overdådig form begyndte 
godt og sluttede forrygende 
- på hver sin siden af eneste 

svage periode, da 4-1 blev til 
4-6.

Mors-Thy nød siden godt 
af, at morsingboen Claus 
Kjeldgaard ikke havde et 
heldigt indhop for Sønderjy-
ske og gik til pausen med en 
føring på fire - sikret i det 
yderste af halvlegens sidste 
sekund på et drøn af Marcus 
Dahlin.

Og fra anden halvlegs be-
gyndelse slog hjemmehol-

Det kan blive stort
STÆRKT: Mors-Thy har klassen til at ende blandt de otte bedste

Anfører Christoffer Cichosz ud-
delte bjørnekrammer til Nikolaj 
Pedersen, der kom på banen og 
tog et afgørende straffekast.

Jan Paulsens mandskab over-
beviste i Thy Hallen.

Nickolei Jensen begyndte på bænken og havde ikke noget heldigt 
indhop. Han var med flere fejl med til at give Sønderjyske deres 
eneste rigtig gode periode i kampen.

Kasper Larsen imponerede igen for Mors-Thy.

det fast, at det havde tænkt 
sig at holde stand. Desværre 
også på en kedelig bag-
grund, da gæsternes Simon 
Kristiansen gik ud med det, 
der lignede en alvorlig skul-
derskade, men også inden 
profilens exit var Mors-Thy 
så meget ovenpå, at de føl-
gende minutter fyldt med en 

udstråling af selvtillid egent-
lig slet ikke behøvede at for-
bavse nogen. 

De blå var på niveauet fra 
december - med stærkt for-
svar og tålmodighed i angre-
bet - og med Kasper Larsen 
til at tage fra på både små og 
store chancer til Sønderjy-
ske.

Eneste skuffelse var reelt, 
at det endte med unødig 
spænding - til en vis grad, 
fordi en række kendelser gik 
Mors-Thy imod i slutfasen.

Sønderjyske nåede op på 
minus to, men det helt store 
drama blev annulleret - og 
så kunne de blå for sjette 
kamp i træk sætte point på 
bogen og cementere positio-
nen som et af Danmarks otte 
bedste ligahold.

Holder niveauet fra i går, 
gør placeringen det også, 
når grundspillet er forbi. 

Og så er der dømt hånd-
boldfeber på Mors og i Thy!

Tilskuertallet imponerede ikke, 
men bag målet gav de den gas.


