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MORS-THY: Situationen er 
nærmest forrykt: Med seks 
spillerunder tilbage af 
grundspillet kan Mors-Thy 
med en sejr i aften lægge et 
voldsomt pres på de nærme-
ste konkurrenter nedefra.

Det er i sig selv ikke usæd-
vanligt, men det er det, når 
man ser på stillingen og nav-
nene på dem, der er nærme-
ste forfølgere: KIF Kolding-
København, HC Midtjylland 
og Ribe-Esbjerg.

Dem kan Mors-Thy i aften 
lægge afstand til med en sejr 
i Herning, hvor et kriseramt 
HC Midtjylland-hold skal 
forsøge at vinde en ligakamp 
for første gang siden midten 
af december.

Værternes dårlige stime 
får dog ikke Mors-Thys Lasse 
Justesen til at forvente lette-
re spil end ellers.

- I deres sidste kamp mod 
Aalborg så de ikke så heldige 
ud i anden halvleg, hvor det 

blev grimt. Men det behøver 
ikke nødvendigvis at være 
positivt for os. Det kan sag-
tens give dem motivation til 
at revanchere sig. Så jeg er 
jeg ikke tvivl om, at det bli-
ver en utrolig spændende 
kamp, og så håber jeg bare, 
at vi kan ride videre på den 
bølge, vi er på, og spille det 
håndbold, vi har gjort så 

godt, siger den 23-årige høj-
refløj.

Han kender aftenens hal-
gulv rigtig godt, for det var 
efter tre sæsoner i HC Midt-
jylland, at Lasse Justesen in-
den denne sæson skiftede til 
Mors-Thy. Det ville under 
normale omstændigheder 
også gøre kampen i aften til 
noget særligt for ham, men 
sæsonens udvikling får mø-
det med tidligere venner til 
at falme i betydning.

- Det er altid sjovt at spille 
imod sine gamle holdkam-
merater, men samtidig er 
det også en sindssygt vigtig 
kamp for os, hvis vi stadig 
skal gå efter slutspillet. Så 
når kampen først er i gang, 
betyder det ikke noget, hvor 
man har spillet henne, slår 
han fast.

Paradoksalt nederlag
Tidligere på sæsonen tydede 
intet på, at HC Midtjylland 
skulle få problemer med at 
nå slutspillet, mens Mors-
Thy mvendt ville storme 
imod det. Da de to hold  i ok-
tober mødtes i Thy Hallen, 
tabte Mors-Thy for femte 
kamp i træk. Og det var på 
en paradoksal facon, da man 
rent faktisk havde succes 
med at stoppe de frygtede 
norske bagspillere Espen Lie 
Hansen og Eivind Tangen, 
men efter en skrækkelig af-
slutning på opgøret alligevel 
endte med et nederlag på 
17-24.

I aften skal angrebsspillet 

I aften kan Mors-Thy 
tage et kæmpeskridt 
mod slutspillet
LIGABRAG: Sejr i Herning bringer konkurrenterne under voldsomt pres

Lasse Justesen har ikke scoret i 2017. I aften får han chancen på sin 
gamle hjemmebane. Arkvifoto: Claus Søndberg

 {HC Midtjylland har ikke 
vundet en ligakamp siden 
kampen mod Randers HH 
midt i december. Siden er 
det blevet til denne stime på 
fem nederlag i træk:

 {H - Kolding-Københ. 23-27

 {U - Sønderjyske  25-27

 {H - Skanderborg 20-22

 {U - BSV  20-28

 {U - Aalborg  19-34

FAKTA
HCM’S DÅRLIGE STIME

Mors-Thys tilhængere holder humøret højt for tiden. Der bliver også mange af dem i aften i Herning, for udover dem, der kommer med 
biler og busser, er en stor portion EUC Nordvest-elever til DM for handelsskoler sikret fribilletter til kampen. Arkivfoto: Bo Lehm

selvsagt være bedre end 
dengang i oktober.

- Og så skal vi stå i vores 
gode defensiv fra anden 
halvleg mod BSV, hvor vi 
kun lukkede 10 mål ind. Det 
er nøglepunkterne, siger 
Lasse Justesen med sidste 
uges triumf mod mestrene 
fra BSV i frisk erindring.

Uden mål i 2017
Noget, der til gengæld efter-
hånden er svært at huske, er 
seneste scoring fra den unge 
højrefløj. Den faldt lille jule-
aften mod KIF Kolding-Kø-
benhavn, og i 2017 har di-
verse ligakampes loggere 
noteret Lasse Justesen for i 
alt fem afslutninger uden 
mål. Senest supplerede han 
to begåede straffekast mod 
BSV med nul mål på tre af-
slutninger.

- Det er ikke gået super-
prangende i de første par 
kampe, men man må jo håbe 

på, at det kommer, siger han 
- uden dog at være alvorligt 
ramt på selvtilliden.

Det skyldes også den re-
kordlange stime af ligakam-
pe med point, Mors-Thy er 
inde i. Den kan i aften udvi-
des til ni. 

Ifølge Lasse Justesen kræ-
ver det dog  fortsat jordfor-
bindelse trods de højtflyven-
de resultater.

- Det giver selvtillid at væ-
re inde i sådan en stime, det 
er klart. Men samtidig bliver 
vi også nødt til at have begge 
ben på jorden og tage en 
kamp ad gangen. Det nytter 
ikke noget at sige, at vi ikke 
har tabt i de seneste otte 
kampe og så tro, at vi har 
vundet den næste på for-
hånd. Det bliver sindssygt 
svært mod Midtjylland, det 
er der ingen tvivl om, siger 
han.

 {Mors-Thy har ikke tabt en 
ligakamp siden kampen mod 
Aalborg 30. november. Siden 
har holdet sat ny klubrekord 
med denne stime på otte 
kampe som ubesejret: 

 {H - TM Tønder  29-25

 {H - GOG  25-24

 {U - Ribe-Esbjerg 26-24

 {H - Randers HH  23-18

 {U - Kolding-Københ. 29-29

 {H - Sønderjyske  25-21

 {U - Skanderborg 25-25

 {H - BSV   30-27

FAKTA
MTH’S GODE STIME

Skal Jan Paulsen føre Mors-Thy i slutspillet for anden gang? Hans 
hold kan tage et stort skridt i aften. Arkivfoto: Bo Lehm


