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MORS/THY: Det er ikke kun 
kollektivt, at Mors-Thy 
Håndbold triumferer for ti-
den. Det sker også individu-
elt - senest for Marcus Dah-
lin, der i går blev kåret til 
månedens spiller i hånd-
boldligaen.

Den svenske højreback, 
der fire gange i sæsonens løb 
har været på ugens hold, 
blev kåret på baggrund af 
Divisionsforeningens kamp-
statistik, der fortæller, at 
han i februar nåede en sam-
let MEP-score på 16,90 for 
fire kampe.

MEP er forkortelsen for 
”Most Effective Player” og er 
resultatet af den formel, der 
med baggrund i mål, skud-
forsøg, assists og en række 
andre faktorer fortæller om 
spillernes præstationer i li-
gakampene. Og ingen kun-
ne altså hamle op med Dah-
lins MEP-score i  februar.

Mod Sønderjyske, Skan-
derborg, Bjerringbro-Silke-
borg og HC Midtjylland 
sendte Marcus Dahlin i alt 
42 skud mod mål. 26 af dem 
gav scoringer, og derudover 
leverede han også assist på 
fire mål, tilkæmpede sig et 
enkelt straffekast og erobre-
de to bolde.

Marcus Dahlin, der tidlige-
re i sæsonen var meget svin-
gende i sit spil, er med sin 
seneste stabilitet en stor del 
af forklaringen på, at Mors-
Thy stormer mod en plads i 

slutspillet, og med 108 mål 
på 214 afslutninger er han 
da også sit holds topscorer.

På den samlede MEP-score 
for hele sæsonen er Marcus 
Dahlin placeret øverst 

blandt spillerne i Mors-Thys 
ligatrup. Dahlin har lige nu 
en score på 54,03. De føl-
gende MTH-spillere på rang-
listen er Henrik Tilsted 
(43,50), Nicolai Sommer 
(39,22) og Christoffer Ci-
chosz (38,67).

Marcus Dahlin blev 
månedens spiller
KÅRING: Mors-Thys optur belønnet med hæder til den svenske bagspiller

Marcus Dahlin åbnede sæso-
nen stærkt, men også med sto-
re udsving i kvaliteten på sit 
spil. Nu har han fået så meget 
stabilitet, at det har kastet en 
fornem hæder af sig som må-
nedens bedste i den danske 
håndboldliga.  
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