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NYKØBING: Der er lagt op til 
en svær opgave, når Mors-
Thy i aften tager imod de 
danske mestre fra Bjerring-
bro-Silkeborg i Jyske Bank 
Arena.

BSV ligger på tredjeplad-
sen, mens Mors-Thy er pla-
ceret på den skæbnesvangre 
ottendeplads lige indenfor 
placeringerne, som giver ad-

gang til det eftertragtede 
slutspil.

- Det bliver selvfølgelig en 
svær kamp mod et hold på 
internationalt højt niveau, 
siger Mors-Thys træner, Jan 
Paulsen, inden aftenens op-
gør i herreligaen, hvor de blå 
skal jagte vigtige point til ta-
bellen.

BSV har i denne sæson le-
get med de internationalt 
store drenge i årets Champi-
ons League turnering, og 

har leveret hæderlige præ-
stationer mod blandt andet 
PSG og Veszprem. Dette æn-
drer dog ikke på Mors-Thys 
positive indstilling til afte-
nens kamp.

Tror på muligheden
- Selvfølgelig tror jeg på, at 
vi kan vinde - det skal jeg da 
gøre. Vi er inde i en god sti-
me, som vi skal forsøge at 
kæmpe videre for at fortsæt-
te, siger Jan Paulsen.

Mors-Thy kan efter lørda-
gens uafgjorte resultat i 
Skanderborg da også bryste 
sig af at være ubesejret i hele 
syv ligakampe i træk, så der 
er grund til optimisme i lej-
ren. En optimisme, som kan 

blive vigtig i de resterende 
kampe i årets herreliga, hvor 
opgaven står på nogle af ta-
bellens absolutte tophold 
som Aalborg, TTH og Skjern. 

- Jeg har svært ved at se, 
om det er en fordel eller en 
ulempe, at vi skal møde de 
store hold til sidst, da det 
kan være, de sparer spillere 
grundet deltagelse i interna-
tionale turneringer, lyder 
det fra Jan Paulsen, som 
nægter at smide troen på 
sejr.

Vigtige point på spil
En sejr over BSV ville betyde 
meget for Mors-Thy, når hol-
det skal forsøge at vinde 
kampen om den sidste slut-

Mors-Thy får besøg af     de danske mestre
HÅNDBOLD: Spændende om de blå 
kan fortsætte stimen uden nederlag, 
når BSV kommer på besøg

spilsplads mod især Sønder-
jyske og Ribe-Esbjerg. Flere 
hold ligger meget tæt, og det 
bliver enkelte point, der 
kommer til at afgøre hvilket 
hold, som skal spille slutspil, 
og hvilke der må tage på en 
tvungen tidlig sommerferie.

Cheftræner Jan Paulsen erken-
der, at Mors-Thy kommer på en 
vanskelig opgave mod BSV.  
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» Selvfølgelig tror jeg på, at vi kan vinde - det 
skal jeg da gøre. Vi er inde i en god stime, 

som vi skal forsøge at kæmpe videre for at fort-
sætte.
JAN PAULSEN, cheftræner for Mors-Thy Håndbold


