
rækkens nummer fem og en 
margin på fem point ned til 
nærmeste konkurrent uden 
for slutspilspladserne, be-
gynder det for alvor at dufte 
af slutspil på Mors og i Thy. 
Jan Paulsen slog dog fast, at 

hans mandskab skal tage en 
kamp ad gangen, og have fo-
kus på sig selv.

- Der er ingen tvivl om, at 
der kommer mange sjove 
kampe i den næste tid, men 
vi fokuserer på os selv, og 

hvad vi kan gøre.
Næste kamp for Mors-Thy 

bliver en svær opgave på 
udebane mod ligaens fører-
hund fra Aalborg Håndbold, 
der har den tidligere Mors-
Thy-profil og topscorer Tobi-

as Ellebæk på holdet.  

KAMPFAKTA
 {Mål Mors/Thy: Marcus Dahlin 

6, Nicolai Sommer 5, Stefan Niel-
sen 4, Christoffer Cichosz 3, Lasse 
Pedersen 3, Mads Andersen 3, 
Nickolei Jensen 3, Henrik Tilsted 
2

 {Udvisninger: HC Midtjylland 3, 
Mors/Thy 3

 { Tilskuere: 1839

HC MIDTJYLLAND
MORS-THY 27-29
HÅNDBOLD - LIGAEN

Af Tobias Brandt 
og Kurt Bering (foto)
tobias.brandt@nordjyske.dk 

HERNING: Mors-Thy skulle 
tirsdag aften forsøge at byg-
ge videre på den imponeren-
de stime på otte kampe uden 
nederlag, da mandskabet på 
udebane i Herning bed skeer 
med en anden slutspilsaspi-
rant i form af ambitiøse HC 
Midtjylland.

Efter en jævnbyrdig start 
på opgøret trak HC Midtjyl-
land fra og bragte sig således 
foran med 8-4. Den føring 
var dog ikke i stand til at slå 
Mors-Thy ud, og det lykke-
des holdet at komme tilbage 
på 8-8. Den efterfølgende 
periode trak Mors-Thy tak-
ket være en solid defensiv 
kombineret med en hånd-
fuld gode kontramål fra HC 
Midtjylland, og de blå kunne  
gå til pausen med en føring 
på 15-12.

- I den periode stod vi godt 
i forsvaret, og det medførte, 

at vi fik de redninger, vi ger-
ne ville have. I angrebet spil-
lede vi med fin tålmodighed, 
sagde Mors-Thy Håndbolds 
cheftræner Jan Paulsen ef-
ter kampen i Herning. 

Føringen holdt langt ind i 
anden halvleg. Men til slut 
kom Mors-Thy dog i mod-
vind, da HC Midtjylland be-
gyndte at æde sig ind i kam-
pen.

- På et tidspunkt blev vi 
ramt af en dobbelt udvis-
ning, og det skabte en del ka-
os i kampen, og det resulte-
rede i, at vores spil mistede 
friheden og blev forkrampet, 
konstaterede Jan Paulsen.

Samtidig kom Midtjyl-
lands forsvar bedre i gang, 
og holdets indskiftede mål-
mand begyndte at redde 
nogle flere bolde, lød det fra 

Jan Paulsen.
I de sidste ti minutter af 

opgøret bed HC Midtjylland 
konstant Mors-Thy i haser-
ne, dog uden at Mors-Thy på 
noget tidspunkt smed sin fø-
ring. Derfor kunne Mors-

Thy-spillerne og de medrej-
sende fans efter 60 minutter 
glæde sig over endnu en vig-
tig sejr. Jan Paulsen erkend-
te dog, at hans mandskab 
var presset mod slutningen 
af opgøret.

- Havde kampen varet fem 
minutter mere, så tror jeg, at 
Midtjylland havde vundet.

Fokus indadrettet
Med sejren i Herning, en 

nuværende placering som 

Mors-Thy-stimen fortsatte med    sejr i Herning
VIGTIGT: MTH 
afværgede et 
midtjysk come-
back i slutningen 
af kampen, og 
styrkede sit slut-
spilskandidatur 

Det er sjovt at holde med Mors-
Thy for tiden, og et kontingent 
blå tilskuere havde en fest i Her-
ning, hvor de bakkede de blå 
op. Stimen som ubesejret er nu 
oppe på ni kampe i træk for 
Mors-Thy Håndbold.

Til slut kom HC Midtjylland meget tæt på, men Nickolei Jensen 
(tv.), Henrik Tilsted og co. fik slået angrebet tilbage.

Den altid farlige Nicolaj Sommer bød ind med seks scoringer i det 
midtjyske mod HC Midtjylland.


