Mors-Thy kan definere resten af sæsonen i dag
NØGLEKAMP: Sejr over Skanderborg gør slutspillet til eneste tema for foråret 2017
Det gik helt skævt, da Mors-Thy
mødte Skanderborg sidst. Det
var i oktober i Nykøbing, hvor
østjyderne vandt en storsejr på
27-20. 
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Af David Højmark
david.hojmark@nordjyske.dk

MORS-THY: I går offentliggjor-

de han og Mors-Thy en aftale helt frem til 2020. I dag
kan Kasper Larsen føre sit
hold et stort skridt nærmere
et overraskende slutspil i sin
første sæson for nordvestjyderne.
Sejr i udekampen over
Skanderborg eliminerer i
hvert fald den sidste frygt for
at ende sæsonen i et nedspil.
Også for Kasper Larsen.
- Kan vi vinde den, tror jeg
ikke, der er grund til at kigge
nedad mere, siger den
27-årige målmand, som op
til kampen dog ikke vil slippe frygten for nedrykning
helt.
- Hvis vi taber, kommer
Skanderborg tættere på
igen, så det er stadig sådan,
at man kigger lidt op og lidt
ned. Mange hold ligger tæt
lige omkring os, siger han,
men tilføjer, at han med to
point i dag vil erklære sig parat til kun at kigge mod top
otte.
- Så skal vi klart gå efter
det, siger Kasper Larsen.
Forventer svær kamp
Han kan nemt få en nøglerolle i dag - mod sin tidligere
klub på dens nye hjemmebane, Fælledhallen, som har
plads til næsten fire gange så
mange tilskuere som de 550,
der kunne være i Morten Børup Hallen.
Skanderborg åbnede i november den nye hal med et
brag og sejr over Århus
Håndbold, men siden er det
på samme bane kun blevet
til sejr over Randers HH,

3-400 tilhængere er klar til at give den gas for Mors-Thy Håndbold i eftermiddagens udekamp mod Skanderborg.
- Men selv om de ligger oner hele vejen rundt, hvis
Selv om de ligger dernede med 10 point, sy- dernede
med 10 point, sy- det skal kunne lade sig gøre,
nes jeg faktisk, at de har et rigtig godt hold. nes jeg faktisk, at de har et siger Kasper Larsen.
rigtig godt hold. Historisk
KASPER LARSEN, Mors-Thy Håndbold
set har vi det heller ikke for Skal undgå kontraer
godt med Skanderborg, det Med ”sidste gang” henviser
mens GOG, Kolding-Køben- på udebane, 22-20 i seneste havde vi heller ikke sidste han til kampen i Nykøbing,
havn og BSV alle er taget kamp over HC Midtjylland, gang. Det bliver en svær hvor Mors-Thy var langt unhjem med to point.
er østjyderne hele otte point kamp, uden tvivl. Vi vil gøre der niveau og led et klart neDa Skanderborg i samme fra Mors-Thy og under hårdt alt for at få de to point, men derlag på 20-27.
periode også kun har en sejr pres for at undgå nedspillet. der skal være gode præstati- Det var ikke den kønneste

»
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kamp, men vi har heldigvis
flyttet os siden og fundet
frem til mange gode ting. Og
specielt i defensiven har vi
stået godt i en lang periode,
siger MTH-målmanden.
Han håber naturligvis, at
opskriften også holder i dag,
og at Mors-Thy for syvende
gang i træk kan gå fra banen
med point.

- Det handler om at spille
de koncentrerede, lange angreb, så de ikke får lov til at
løbe med os. De er stærke i
deres kontrafase, og vi skal
helst undgå, at de laver alt
for mange mål på den. Hvis
vi kommer ned og stå med
dem, har vi gode muligheder for at drille dem, siger
han.
Højt humør og fokus
Det stod bestemt ikke skrevet i kortene, at Kasper Larsen i sin første sæson hos

Mors-Thy skulle være med
til at spille om en plads i slutspillet. Men det gør de, hvilket også er årsagen til en
mindre folkevandring fra
Mors og Thy mod Fælledhallen.
Og også i ligatruppen er
stemningen god. Sejren i
årets første kamp mod Sønderjyske fjernede en god
portion tvivl om eget niveau,
og det har man kunnet mærke på humøret op til den vigtige kamp.
- Der har været god stem-

ning til træning, men vi ved
også, at det er en vigtig
kamp. Så selv om vi er glade
for sejren over Sønderjyske,
er der også koncentration at
spore. Det handler om at være fuldt ud klar, så alle kan
præstere, siger Kasper Larsen.

Skanderborg siger god for larm og spektakel
Af David Højmark
david.hojmark@nordjyske.dk

SKANDERBORG: De mange til-

hængere, der i dag tager turen fra Mors og Thy for at
støtte deres hold i Skanderborg, har også imponeret
den østjyske værtsklub.
- Det er ikke så længe siden, at vi begyndte at sælge
billetter på nettet, men det
er da første gang, at vi har
solgt så mange i forsalg, lyder det fra Torben Væver,
sportschef i Skanderborg

Håndbold, om de cirka 1000
billetter, der var solgt fredag.
Der er plads til 2000 i Fælledhallen, hvor Skanderborg siden november har
haft sin hjemmebane, og de
3-400 MTH-fans skal nok
komme ind - også selv om
udebaneafsnittet, der også
tæller tilskuere fra København Håndbold til damekampen umiddelbart inden
herrekampen, er næsten udsolgt.
Torben Væver lover også,

at udeholdets tilhængere må
bruge trommer og larme alt
det, de vil. Måske fordi han
trods den blå flok ikke er
bange for, at hans eget hold
taber slaget på tribunerne.
- Det skulle vi helst ikke. Vi
er trods alt i overtal, siger
han.
Kigger ikke opad
Det er Skanderborg til gengæld ikke pointmæssigt.
Holdet har i sæsonens løb
tabt mange kampe, der har
været på vippen, og det kan

aflæses i tabellen, der viser
stor afstand mellem de to
hold.
- Der er to dagsordener på
spil. Mors-Thy rider på en
bølge og vil med i slutspillet.
Vi kæmper for at komme fri
af den direkte nedrykning,
så der står rigtig meget på
spil for begge hold, siger Torben Væver.
Han forstår ikke, at MorsThy stadig holder øje med
Skanderborg, og afviser, at
Skanderborg drømmer om
at indhente Mors-Thy.
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Det kan godt komme til at gøre ondt
i nogle Bette Balkanhjerter.

TORBEN VÆVER, Skanderborg

- Fuldstændig. Vi kæmper
bare for at komme væk fra
Tønder og Randers. Jeg synes også, det er lidt voldsomt, hvis de kigger ned
endnu. Der er otte point ned
med otte kampe tilbage, så

der burde de nok lige tage
vinderkasketten på, siger
Torben Væver.
Balling bliver vist frem
Han kommer i øvrigt til at
drille Mors-Thys tilhængere
i dag, når Morten Balling bliver præsenteret i hallen som
Skanderborg-spiller i næste
sæson.
- Ja, det kan godt komme
til at gøre ondt i nogle Bette
Balkan-hjerter, siger Torben
Væver, som dog tilføjer, at timingen ikke er bevidst og

alene skyldes, at Morten
Ballings nuværende klub,
Skjern Håndbold, har kampfri i dag.
Morten Balling bliver som
bekendt endnu en spiller i
den efterhånden omfattende mængde af tidligere
MTH-spillere, som kommer
til at optræde for de grønne i
Skanderborg.
- Men det er ikke noget
personligt mellem Skanderborg og Mors-Thy. Det er
nok mere det faktum, at
Mors-Thy har været i ligaen i

mange år, men er et sted,
som mange søger væk fra for
at komme til Aarhus og få
andre jobmuligheder. Der
ligger Skanderborg jo rigtig
godt, siger Torben Væver,
som påpeger den geografiske fordel som en af årsagerne til, at Skanderborg trods
et af ligaens mindste budgetter kan hente spillere af
en vis kaliber.
- Det skyldes dels, at vi har
tradition for at have en god
klub og et godt miljø. Men
det, at vi ligger et kvarters

kørsel fra Aarhus, er grunden til, at vi ligger i ligaen,
siger han.
Morten Balling bliver, på
linje med nuværende ligatopscorer Kasper Irming,
rangeret som største tilgang
i Skanderborg Håndbold nogensinde.
- Det er en fin skalp for os,
siger Torben Væver.

