
til sidst i kampen, men han 
påpeger, at bagspilleren i 
første halvleg spillede sin 
hidtil bedste kamp for Mors-
Thy - og at skader hos spille-
re som János Stranigg og 
Jens Chr. Brauner var med 
til forhindre Nickolei Jensen 
i at få de nødvendige pauser 
i anden halvleg. 

- Hvis jeg havde haft en af 
dem til at dække op i syv mi-
nutter, tror jeg, at vi havde 
fået point. Man laver ofte 
fejl, når man er træt - og det 

var Nickolei. Han er typen, 
der laver de gode ting, men 
dem, der laver de gode ting, 
laver også fejlene. Sådan 
hænger tingene sammen, si-
ger MTH-træneren.

Falder ikke sammen
Jan Paulsen fik i Aalborg sat 
punktum for en historisk 
lang periode som ubesejret 
med sit hold. Ni ligakampe 
nåede Mors-Thy op på - en 
bedrift, der i de seneste sæ-
soner kun er overgået af Kol-

ding-København, da de i 
2014-15 stadig var i en klas-
se for sig selv.

Men forløbet som ubesej-
ret har internt i ligatruppen 
været ganske stilfærdigt, 
melder MTH-træneren.

- Det er ikke sådan, at vi er 
gået rundt med armene over 
hovedet. Det er mere jer an-
dre, der har mindet os om 
det. Den trup, jeg har, er ik-
ke højråbene eller arrogant 
på nogen måde. De typer, 
jeg har, bekymrer sig ikke så 
meget, siger Jan Paulsen, 
der ikke frygter, at hans hold 
nu falder sammen efter det 
første nederlag i mere end 
tre måneder.

- Det er der ikke tegn på. 
Men selvfølgelig vil det være 
en kæmpe overraskelse, hvis 

vi får point i de næste to 
kampe. (Hjemme mod 
Skjern og ude mod TTH Hol-
stebro, red.) Og Århus hjem-
me er også en vanvittig 
kamp. Dem kan vi sagtens 
tabe til, siger han og forhol-
der sig til mulighederne for 
at nå slutspillet:

- Det har også noget med 
andre resultater at gøre. Vi 
er med, men vi kan sagtens 
vinde to kampe og ikke kom-
me i slutspillet. Det afhæn-
ger af andre resultater, og 
vores program er det dårlig-
ste af dem alle sammen. Så 
det må vi se til, siger Jan 
Paulsen og tilføjer: 

-  Lykkes det, er det det vil-
deste. Og lykkes det ikke, 
har det været den vildeste 
sæson alligevel.

AALBORG
MORS-THY 28-25
HÅNDBOLD - LIGAEN

Af David Højmark
david.hojmark@nordjyske.dk

AALBORG: Så tæt på et tocifret 
antal kampe i træk med po-
int - og så endte det så ærger-
ligt, som det næsten kunne 
gøre. 

Mors-Thy havde lørdag af-
ten kurs mod endnu et hånd-
boldchok, da de foran 200 
medrejsende tilhængere i 
Aalborg pressede ligaens 
tophold så langt, at det skul-
le bruge held og ikke mindst 
et par foræringer for at få 
begge point ud af kampen.

Ved 24-24 var kampen 
helt på vippen, da tre store 
fejl, herimellem to grimme 
boldtab af Nickolei Jensen, 
gav hjemmeholdet en afgø-
rende føring på tre - og så var 
chancen for at forlænge sti-
men af pointkampe til 10 i 
løbet af lidt mere end et mi-
nut smidt fuldstændig væk.

- Lige efter kampen var jeg 
godt nok frustreret. Jeg skal 
ikke lyde gammelklog, men 
du kan spørge alle spillerne 
og dem, der var i rummet. 
Jeg sagde inden kampen og i 
pausen, at vi ikke skulle tabe 
kampen. Det var dem, der 
skulle vinde den, hvis det 
var. Og der skete lige det: 
Det var os, der tabte den - ik-
ke dem, der vandt, lyder det 
fra en ærgerlig Jan Paulsen, 
træner for Mors-Thy Hånd-
bold.

Hans hold havde indtil af-
gørelsen leveret til en abso-
lut toppræstation. 

- Første halvleg er den bed-
ste, vi har spillet med det 
hold. Vi var kontrollerede, 
rolige og tålmodige. Og syv 
mod seks-spillet sad lige i 
skabet, siger Jan Paulsen, 
som kun kunne ønske sig lidt 
mere fra defensiven - men 
som også pointerer, at i alt 
seks af Aalborgs 13 mål blev 
scoret i tomt mål, i overtal og 
på kontraer.

- Det var forrygende i før-
ste halvleg, og det var det og-
så langt hen i kampen, un-
derstreger han.

Kom foran med seks
Efter en lige åbning rykkede 
Mors-Thy fra. Fra 5-5 score-
de holdet fire mål i træk, og 
en Aalborg-timeout forhin-
drede ikke gæsterne i at fort-
sætte og nærmest skille me-
sterskabsfavoritterne ad, da 

de rykkede til en føring på 
12-6.

Marcus Dahlin var fremra-
gende, Nickolei Jensen i den 
grad også, og eneste offensi-
ve problem var reelt på fløje-
ne, hvor Aalborg blandt an-
det havde stor fokus på at 
holde Henrik Tilsted fra af-
slutninger.

Alligevel var Mors-Thy og-
så i front ved pausen. Førin-
gen var halveret, men Aal-
borg skulle arbejde meget 
hårdt for at nå op, og først 10 
minutter før tid faldt udlig-
ningen ved 22-22.

Da hjemmeholdet minut-
tet senere også bragte sig 
foran, lignede det en kamp 
efter storholdets drejebog. 

Men det var det ikke. 
Mors-Thy svarede omgåen-
de igen og bragte sig foran 
på ny.

- Det vidner om karakter 
hos os, siger Jan Paulsen.

Giver tro på tingene
Så selv om afslutningen var 
bitter, kan han, især efter at 
have fået den på afstand, se 
positivt på kampen.

- Vi havde fortjent at få po-

int, men dagen derpå er det 
ikke de tekniske fejl, der er 
overskriften hos mig. Det er 
de positive ting, siger han og 
sætter ord på præstationen.

- Vi dominerede kampen! 
Fortæl mig lige det inden sæ-
sonen! Det giver tro på tin-
gene til de kommende kam-
pe, det er der ingen tvivl om. 
Men det kan jeg jo ikke sige 
lige efter en kamp. Det gider 
ingen høre på. Det gider jeg 
ikke engang selv høre på, si-
ger han.

Jan Paulsen frikender ikke 
Nickolei Jensen for fejlene 

Mors-Thy smed selv   sejren væk
DRAMA: Endnu en triumf var inden for rækkevidde, da det koksede til sidst

Nickolei Jensen fejlede to skæbnesvangre gange med to boldtab i de afgørende minutter.  Foto: Torben Hansen

Jan Paulsen ærgrer sig over 
måden, kampen blev tabt, men 
er meget tilfreds med, at hans 
hold igen viste spillemæssig 
klasse og mental karakter i den 
svære udekamp. 
 Foto: Torben Hansen

Også Lasse Pedersen havde et par store afbrændere, og Mors-Thys 
højrefløje er stadig for uskarpe.  Foto: Matthew David Burnett

Aron Kristjanssons hold fik stort besvær med Mors-Thy i en kamp, 
der udviklede sig til et drama.  Foto: Torben Hansen

 {Stillinger undervejs: 4-4, 5-8, 6-12, 9-15, 13-16 (pausestilling), 
16-17, 19-20, 23-24, 27-25.

 {Mål, Aalborg: Buster Juul 6, Patrick Wiesmach 6, Sander Sago-
sen 4, Simon Hald 3, Janus Smaráson 3, Martin Larsen 2, Tobias 
Ellebæk 2, Arnor Atlason 1, Chris Jørgensen 1.

 {Mål, Mors-Thy: Marcus Dahlin 10, Nickolei Jensen 5, Christoffer 
Cichosz 4, Stefan Nielsen 3, Nicolai Sommer 2, Lasse Pedersen 1.

 {Udvisninger: Aalborg 3, Mors-Thy 5.

 {Dommere: Michael G.S. Søegaard og Thomas K. Nielsen.

 { Tilskuere: 4022.
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