Henrik Tilsted har scoret på 77 procent af sine afslutninger i denne sæson. Det bliver blandt de 100 mest scorende i ligaen kun overgået af
tre stregspillere og blandt fløjspillerne af højrefløjen Kasper Kildelund fra TTH Holstebro med 79 procent. 
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Henrik Tilsted tror på
nummer 10
OPTIMISME: Mors-Thys ligahold tager til Aalborg fyldt med selvtillid
Ifølge Henrik Tilsted skal MorsThy stoppe Sander Sagosen,
hvis kampen i aften skal ende
godt for de blå. 
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Af David Højmark
david.hojmark@nordjyske.dk

Selvtillid uden
overmod.
Det er, hvad Mors-Thys ligahold løber på banen med
til aftenens brag i Aalborg,
hvor venstrefløj Henrik Tilsted håber at kunne forlænge klubbens hidtil længste
stime af kampe med point.
- Nu har vi spillet ni kampe
uden at tabe, og vi har haft
en masse tilskuere med os i
de seneste kampe, så vi glæder os til at spille en god
kamp og se, om vi kan drille
Aalborg og tage nummer 10
i streg. Men det bliver rigtig
svært, siger han.
Det gør det blandt andet
på grund af strukturen i ligaen. For nok har Aalborg så
rigeligt sit på det tørre i forhold til at nå slutspillet. Holdet har bonuspoint at kæmpe for - og mere til, påpeger
Tilsted.
- De kæmper for at fastholde førstepladsen i grundspillet, der kan give en billet til
Champions League. Og efter
deres nederlag til Ribe-Esbjerg er jeg ikke i tvivl om, at
de vil komme ud og gøre alt
MORS-THY:

for at revanchere det, siger
han og ser frem til en kamp
med knald på.
- Deres kampe plejer også
at være godt besøgt, så vi
glæder os, lyder det.
Har brug for kontramål
Mors-Thys overraskende position i ligaens øverste halvdel skyldes i høj grad en
stærk defensiv. Det er også
opskriften på sejr i aften.
- Vi skal stå godt i forsvaret
og få redningerne fra keeperne. Og så skal vi lukke
Sander Sagosen ned. Han
betyder meget for Aalborg
og er nok ligaens helt store
profil, siger Henrik Tilsted.
- Og så skal vi løbe nogle

kontraer og få nogle af de
nemme mål. Ellers kan det
godt blive en lang kamp for
os. Vi skal udfordre dem på
konstraspillet, for de er gode, når de kommer hjem og
stå i forsvar, tilføjer han og
erklærer sig helt på linje med
dem, der har Aalborg Håndbold som en af de varmeste
bejlere til DM-titlen 2017.
- De har i hvert fald det
bredeste hold. Det er svært
at finde en plads, hvor de ikke har to gode spillere, konstaterer han.
Skal udnytte selvtillid
Den 22-årige ligaspiller har
selv en fortid som U16- og
U18-spiller i Aalborg. Nu er

han i gang med sin fjerde og
hidtil bedste sæson hos
Mors-Thy, hvor han er på
kontrakt til 2019.
Chancen for at nå slutspillet har i Henrik Tilsteds tid
som MTH-spiller ikke været
større end i år, og den træfsikre venstrefløj, en af ligaens skarpeste overhovedet,
melder da også om endnu
større selvtillid i ligatruppen
end i begyndelsen af den historisk lange stime.
- Mange af de hold, vi har
slået, har været nogle af dem
fra subtoppen og ned. Men
sejrene hjemme over BSV og
ude over HC Midtjylland har
givet os ekstra tro på, at vi
kan drille holdene med lidt
større profiler, siger han og
lægger op til at drage nytte
af troen på egne evner.
- Den selvtillid skal vi udnytte. Og så skal vi opsøge
heldet. Der skal også noget
held til at vinde over Aalborg, siger Henrik Tilsted.

