Allan Toft Hansen tror på sejr over Skjern.
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Svær opgave
for Mors-Thy
OPTIMISME: På trods af nederlaget i Aalborg er der
tro på sejr hos Mors-Thy.
Af Simon Kjær Jensen
simon.kjaer.jensen@nordjyske.dk

MORS-THY: Ligaherrerne fra

Mors-Thy skal i aften forsøge
at rejse sig fra sidste rundes
ærgerlige nederlag i Aalborg. Dette får de blåblusede i aften mulighed for, når
de inviterer Skjern Håndbold til hård fight i Jyske
Bank Mors Arena klokken
20.30.
- Moralen er den samme
som før kampen i Aalborg,

og selvtilliden er stadig i top.
Vi skal bevare vores koncept,
og tage de gode ting med fra
sidste kamp, siger MorsThys unge stjernefrø, Allan
Toft, inden aftenens kamp.
Kampen kan blive udslagsgivende for Mors-Thys slutplacering i tabellen, og er
derfor også afgørende i kampen om det eftertragtede
slutspil. Der kan af denne
grund ikke sættes spørgsmålstegn ved vigtigheden af
aftenens kamp, som kan

bringe Mors-Thy et skridt
foran de nærmeste konkurrenter i kampen om slutspilspladserne.
Tæt kamp om slutspillet
- Det ville være fantastisk
med point i aften, og jeg tror
selvfølgelig på at det kan lade sig gøre. Kampen om slutspillet er meget tæt, og vi
kan ikke tillade os at hvile på
laurbærrene, siger Allan
Toft, som inden aftenens opgør er placeret inden for de

otte slutspilsgivende placeringer.
Kommer med stor fysik
Mors-Thys unge forsvarskomet er kendt som en hård
hund i de blåblusedes forsvar. På trods af dette er der
stor respekt for det fysisk
stærke Skjernmandskab.
- Det bliver en fysisk præ-

get kamp, ligesom det var
tilfældet i Aalborg. De har
også nogle rutinerede spillere på internationalt højt niveau, så vi skal stå godt i forsvaret for at holde dem fra at
score, siger Allan Toft, som
også har respekt for Skjerns
defensive egenskaber.
- De står godt i forsvaret,
hvilket vi bl.a. skal løse med

vores gode syv mod seks
spil. Derudover har de hentet en rigtig god målmand i
Tibor Ivanisevic, som vi hurtigt skal have skudt hul på,
siger Mors-Thys unge stregspiller.
Håber på opbakning
Allan Toft roser Mors-Thys
trofaste publikum, og glæ-

der sig til igen at skulle
kæmpe om vigtige point i
den blå trøje.
- Vi håber, at vi får hallen
fyldt, og at vi modtager den
vanligt gode opbakning. Det
er fantastisk at have den ottende mand med fra lægterne, lyder det fra Allan Toft.

Mors-Thys anfører Christoffer
Cichosz er kommende Skjernspiller, men i aften kæmper
han i blåt mod de grønne.
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