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HADERSLEV: Mors-Thy var 
tirsdag aften i aktion i pokal-
turneringens femte runde. 
Uden det store besvær lykke-
des de blåklædte med at leve 
op til deres store favoritvær-
dighed, og de sikrede sig så-
ledes en komfortabel sejr på 
40-23 over 3. divisions- 
mandskabet fra Haderslev 
KFUM. Samtidig blev stimen 
som ubesejret øget til svim-
lende 10 kampe.

Den sikre sejr kom i land 
efter en stabil og kontrolle-
ret indsats.

- Det var en pligtsejr, hvor 
vi leverede en fin indsats og 
gjorde vores arbejde. Derud-
over kom alle i spil, siger 
træner for Mors-Thy Jan 
Paulsen.

Pokaloverraskelsen lurede 
aldrig i luften, og Mors-Thy 
var på intet tidspunkt af 
kampen presset af det lavere 

rangerende Haderslev 
KFUM-mandskab, der ikke 
var i stand til at volde Mors-
Thy nogle reelle problemer. 
Alligevel var det et Mors-Thy 
mandskab, der var i stand til 
at bevare fokus hele kampen 
igennem.

- Alle spillere var klar, og 
kampen var en god gang 
træning for os. Nu er vi hur-
tigt videre og klar til næste 
opgave, siger Jan Paulsen.

På trods af meldinger om 
flere spillere med småska-
vanker blev det ikke til me-
gen rotation for spillerne på 
Jan Paulsens mandskab.

- Peter Overgaard spillede 
30 minutter og Mathias Sti-
sen spillede 20, og de gjorde 

det begge to fint. Udover det 
var det primært de sædvanli-
ge, der spillede det meste af 
kampen, siger Mors-Thy 
træneren.

Med avancementet lever 
muligheden for et vaskeæg-

te lokalbrag mod VIF Mors i 
næste runde af pokalturne-
ringen endnu. Hvis mulighe-
den skal overleve, kræver 
det dog, at 3. divisions-
mandskabet leverer overra-
skelsen og slår 2. divisions 

Sikkert 
videre
KOMFORTABELT: Der var ingen slin-
ger i valsen for Mors-Thy, da holdet 
uden de store anstrengelser sikrede 
sig anvancement i pokalturneringen

mandskabet Hjallerup IF. 
Næste opgave for Mors-

Thy bliver en noget mere 
vanskelig af slagsen. I næste 
spillerunde i ligaen drager 

Mors-Thy nemlig et smut 
nord for Limfjorden for at 
møde indehaveren af liga-
ens dukseplads fra Aalborg 
Håndbold.

KAMPFAKTA
 {Pausestilling: 12-23

 {Mål: Marcus Dahlin 6, Nicolai 
Sommer 6, Nickolei Jensen 5, Al-
lan Toft 4, Henrik Tilsted 4, Lasse 

Pedersen 4, Lasse Justesen 3, 
Stefan Nielsen 3, Peter Over-
gaard 2, Christoffer Cichosz 1, Ka-
sper Larsen 1 og Mads Andersen 
1

Svenske Marcus Dahlin fortsatte sin fine form imod Haderslev KFUM. I grænselandet blev det til seks scoringer fra svenskerens hånd 
 Arkivfoto: Peter Mørk

» Alle spillere var 
klar, og kampen 

var en god gang træ-
ning for os. Nu er vi 
hurtigt videre og klar 
til næste opgave.
JAN PAULSEN, træner for Mors-Thy 
Håndbold


