Slutspurt sikrede sejr over BSV
STIME: Mors-Thy
fortsatte de gode
takter og kun nu
notere sig for hele
otte kampe i træk
uden nederlag
MORS-THY
BSV
HÅNDBOLD, 888LIGAEN

30-27

Jublen var stor, da slutfløjtet
havde lydt. Kollektivet havde
endnu engang båret Mors-Thy
frem til en succes.

Der blev gået til vaflerne i begge forsvar - uden at kampen på nogen måde udviklede sig svinsk.

Af Jens Peter Svarrer
og Bo Lehm (foto)
jens.peter.svarrer@nordjyske.dk

De håndboldmæssige træer gror fortsat
ind i himlen på Mors og i
Thy.
Efter syv kampe i træk
uden nederlag - fem sejre og
to uafgjorte - skulle de blå
onsdag aften prøve kræfter
med danmarksmestrene fra
BSV på hjemmebanen i Jyske Bank Mors Arena. Og efter en helt forrygende indsats og ikke mindst slutspurt
viste holdet, at de seneste
ugers succes ikke har været
nogen tilfældighed. Holdet
vandt efter en intens kamp
med 30-27 over mesterskabsaspiranterne og ligger
nu fortsat godt til i kampen
om en plads i slutspillet med
en øjeblikkelig placering
som nummer fem i ligaen.
Hjemmeholdet satte fra
kampens start stemning på
lægterne, da Marcus Dahlin
NYKØBING:

KAMPFAKTA
Unge Mads Andersen spillede en stærk kamp for Mors-Thy - han
dækkede godt op og fik scoret tre gange.
bragte de blå foran efter et
vip i feltet. Halvlegen udviklede sig herefter ganske lige:
Angrebsmæssigt havde værterne anført at Nicolai Sommer ikke vanskeligt ved at
komme til chancer, men tit
og ofte stod Sebastian
Frandsen i BSV-målet i vejen. Omvendt fik Mors-Thy
ikke nok ud af sit gode forsvarsspil, idet Kasper Larsen

så langt fra fik taget fat som i
de seneste kampe. Gæsterne
udnyttede et overtal til at slå
et lille hul, mens hjemmeholdet ikke formåede at udnytte samme situation. Så
13-17 ved pausen.
Det trak op til nederlag, da
BSV anført at Nikolaj Markussen gik på 21-16. Men
Mors-Thy viste stor moral og
slog ikke op i banen. Tværti-

mod fortsatte fighten. Med
unge folk som Mads Andersen og Allan Toft Hansen i
midterforsvaret fik de blå
stabiliseret defensiven - og
så begyndte Kasper Larsen
at tage med hænder over for
sine tidligere holdkammera-

ter.
Langsomt, men sikkert åd
Mors-Thy sig ind i kampen
igen. Redningerne i målet
skabte kontrastød, og smæk
fra svenske Dahlin skabte
kontakt. Og taget i arena
rokkede sig for alvor, da Ni-

colai Sommer udnyttede et
straffekast til at udligne til
25-25. Spørgsmålet var blot,
om værterne havde brugt for
mange kræfter på at komme
op, og om BSV’s stjerner
ville bære igennem i de afgørende fem minutter. Men

nej. En udvisning gjorde opgaven vanskelig for udeholdet, og faktisk virkede gæsterne - uden navne som Sebastian Skube og Johan
Hansen - mest slidte til slut.
Og de fandt aldrig løsningerne mod et Mors-Thy-

hold, der med en kraftanstrengelse formåede at ride
videre på den bølge af succes, som aldrig siden har varet så længe i klubbens ligahistorie - og det ligner for alvor et slutspil for de blå i år.

{{Stillinger undervejs: 6-4, 9-10,
13-17 (pausestilling), 17-20, 2224, 27-26
{{Mål, Mors-Thy: Marcus Dahlin
7, Nicolai Sommer 6, Henrik Tilsted 5, Christoffer Cichosz 4, Nickolei Jensen 3, Mads Andersen 3,
Stefan Nielsen 2.
{{Topscorer, BSV: Nikolaj Markussen 6.
{{Udvisninger: Mors Thy 3x2minutter, BSV 7x2 minutter.
{{Dommere: Mads Dahl
Hermann og Jesper Madsen.

Nummer fem - det er surrealistisk
KOLLEKTIVET: De mange sejre uden nederlag har skabt et hold, der kigger op i tabellen mod slutspillet
Af Jens Peter Svarrer
jens.peter.svarrer@nordjyske.dk

NYKØBING: - Nu ligger vi på en

femteplads. Det er helt vanvittigt at tænke på. Nu skal vi
kigge opad, for vi må regne
med at nedrykningsspillet er
væk nu.
Sådan lød den umiddelbare kommentar fra Mors-Thykeeper Kasper Larsen efter
sejren over BSV.
Han var samtidig helt på
det rene med, hvad det var,
der havde gjort, at holdet

kunne komme tilbage i kampen og tage de to point.
- Kollektivet. Vi har fundet
en god tryghed i tingene.
Dem, der spiller, har spillet
mange kampe sammen.
Som mod Skanderborg,
hvor vi heller ikke fik godt
fat og hang bagefter, beholdt
vi troen på tingene og fik justeret undervejs, sagde målmanden, der godt var klar
over, at hans egen præstation havde været af svingende
karakter.
- Det var lidt som nat og

dag. Vi fik ikke bragt dem i
de situationer, vi gerne ville,
og de var gode til at komme
på kant i første halvleg. Men
i anden fik vi dem stresset
mere og så kom redningerne
også, sagde Kasper Larsen.
Tæt på at tabe
Cheftræner Jan Paulsen var
naturligvis også godt tilfreds, selv om han også erkendte, at det nemt kunne
være gået anderledes.
- Kampen kunne have
knækket til deres fordel ved

»

Havde vi ikke været et hold i medvind, havde vi aldrig
hentet dem. Der er en
god stemning på holdet.

JAN PAULSEN, cheftræner for MorsThy Håndbold

14-19, og vi brændte to kontraer, sagde han og fortsatte:
- Ved 20-23 overvejede jeg
at gå i 3-3 i forsvaret, men vi

tog i stedet Cichosz ud i forsvaret og Mads Andersen og
Allan Toft ind. Så kom vi til
at fylde lidt mere og fangede
et par bolde - så det var de
små justeringer og lidt held.
Jan Paulsen har ofte efterlyst kynisme og sikkerhed på
sine Mors-Thy-hold - og det
ser han for øjeblikket.
- Havde vi ikke været et
hold i medvind, havde vi aldrig hentet dem. Der er en
god stemning på holdet - og
skulle vi have tabt, går holdet ikke ned af den grund,

sagde cheftræneren, der lige
som sin målmand ser opad i
tabellen.
- Nummer fem - det er surrealistisk. Det er vores første
store sejr den her, og jeg er
spændt på, hvad det gør ved
holdet, lød det fra Jan Paulsen, der dog kunne garantere, at der ikke slækkes på nogen områder.
- De snakker om, at de
skulle have fri. Men nej. Træningsmængden er allerede
sat en smule ned for at finde
den rigtige dosering.

Kasper Larsen spillede ikke nogen stor første halvleg mod BSV - men efter pausen tog han fat, og det
blev kampafgørende. 
Foto: Bo Lehm

