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MORS/THY: Midt i klubbens 
længste optur nogensinde 
kan Mors-Thy i aften levere 
den største fiasko til dato.

Det sker, hvis det sejrsvan-
te ligahold flopper i pokal-
kampen ude mod 3. divisi-
onsholdet Team Haderslev. 

Træner Jan Paulsen læg-
ger da heller ikke skjul på, at 
kampen bare skal vindes, og 
han har det samtidig rigtig 

fint med placeringen af den 
midt i den spændende slut-
fase på ligaens grundspil.

- Det er helt bevidst, at den 
er lagt der. Jeg havde jo ikke 
forventet, at vi vandt over 
HC Midtjylland og BSV. Vi 
kunne sagtens have tabt de 
sidste to-tre kampe, og så 
havde den her kamp været 
fin at have for at få en sejr 
ind i kroppen og kigge frem 
imod de næste kampe. Så 
den ligger helt perfekt, siger 
han.

Og gør ingen forskel på til-
fredsheden med kampen, at 
Mors-Thy nu er på ni ubesej-
rede kampe i træk mod liga-
hold - og at modstanden i af-
ten kommer med et helt an-
det gear, end Mors-Thy er 
vant til.

- Vores kampprogram har 
ikke været presset. Vi har 
haft vores pauser indimel-
lem, så på den måde er vi ik-
ke presset som nogle af de 
andre hold. Det ville være 
ønsketænkning, hvis man 

også lige havde nogle Euro-
pa Cup-kampe, men det har 
vi så ikke, så det er fedt at 
skulle spille en kamp mere, 
siger Jan Paulsen.

Han uddyber, at han på 
dette tidspunkt af sæsonen 
hellere vil træner med andre 
hold eller spille kampe end 
at træne med spillerne som 
tidligere i sæsonen.

- Vi kan ikke flytte alver-
den længere. Det bliver så-
dan noget med at få folk 
klar, og nogle skal sidde over 

Jan Paulsen glæder sig  over pokalkamp
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for at være klar til kampene. 
Så rent træningsmæssigt 
kan vi ikke flytte alverden. 
Det er små detaljer, for det, 
vi kan nu, er det, vi kan - vi 
får ikke bygget mere på, si-
ger han.

- Jo, hvis vi havde tabt en 
del kampe på det sidste, 
skulle man lave noget om. 
Men det, vi gør nu, er det 
maksimale, jeg kan få ud af 
det her hold, tilføjer han.

Næsten skadesfri
Så køreturen til Haderslev 

Idrætscenter er velkommen. 
Her venter et hjemmehold, 
der er næsten lige så sejrs-
vant som Mors-Thy. Team 
Haderslev har ikke tabt i otte 
kampe - syv i 3. division og 
en i pokalturneringen - men 
naturligvis med udfordrin-
ger på et niveau, det ikke er 
relevant at sammenligne 
med for Mors-Thys ligahold.

Det har i øvrigt næsten alle 
mand klar til kamp. Kun 
János Stranigg er fortsat ude 
og er, ifølge fysioterapeut 
Tonny Nedergaard, ikke ak-

tuel til kampen i aften, men 
vil kunne begynde at træne 
med i denne uge.

Spillere som Nicolai Som-
mer og Marcus Dahlin har 
dog ikke skudt igennem til 
træning i halvanden måned, 
mens Nickolei Jensen, Ste-
fan Nielsen og Kasper Lar-
sen også døjer med skavan-
ker, der skal tages hensyn til. 

Derfor har Mors-Thy sat 
træningsmængden ned i håb 
om at begrænse skaderne 
sidst på sæsonen.


