Andre kampe et ok plaster
KLASSEFORSKEL: Mors-Thy var ikke i nærheden af at true Skjern, men de ligger stadig lunt i forhold til slutspillet
MORS-THY HÅND.
SKJERN HÅND.
HÅNDBOLD, 888LIGA, HERRER

24-35

Af Claus Jensen og
Torben Hansen (foto)
claus.jensen@nordjyske.dk

NYKØBING MORS: Der er ingen

grund til at pakke det ind.
Mors-Thy var ikke i nærheden af at true Skjern i Jyske
Bank Mors Arena.
Derfor må de nøjes med at
glæde sig over, at de øvrige
resultater flaskede sig perfekt.
Skjern startede som lyn og
torden og straffede, at hjemmeholdet sløsede i syv mod
seks-angrebsspillet og i øvrigt også var alt for passive i
det etablerede forsvar.
Efter bare seks minutters
spil måtte Jan Paulsen tage
timeout ved stillingen 1-5 og
tale dunder til sine spillere.
Samtidig blev det overtalsspil, der senest fungerede så
godt mod Aalborg, droppet.
Især den norske landsholdsstreg Bjarte Myrhol
voldte Mors-Thy store problemer, og det ændrede timeouten ikke på.
Stefan Nielsen trak læsset
Hjemmeholdets angrebsspil
blev gradvist bedre, og Stefan Nielsen trak læsset på vej
mod reducering til 10-13.
Tættere på kom de dog ikke i
første halvleg.
Skjern scorede efter behag
i angrebet, og Mors-Thy havde blot én målmandsredning i de første 30 minutter,
som gæsterne vandt så komfortabelt som 14-22.
Hvis hjemmeholdet havde

Der var bare spillet seks minutter, da Jan Paulsen måtte tage den
første timeout. Overtalsspillet fungerede ikke, og defensivt stod
hverken forsvar eller keepere distancen mod Skjern.
I første halvleg formåede Kasper Larsen og kollegaen Nikolaj Pedersen blot at diske op med én redning hos Mors-Thy. Her er det kampens store profil, Bjarte Myrhol, der kommer på måltavlen.
håbet på det helt store comeback i 2. halvleg, så døde de
drømme hurtigt.
Skjerns angrebsmaskine
kværnede videre, og MorsThy kom aldrig tættere på
end seks mål.

Normalt så stærke Marcus
Dahlin kunne slet ikke få
gang i sin skudarm og blev
blot noteret for et enkelt
mål.
Med tre runder tilbage af
grundspillet i 888Ligaen lig-

ger Mors-Thy fortsat på syvendepladsen - henholdsvis
tre og fire point foran de
nærmeste rivaler til slutspilspladsen, HC Midtjylland og Århus, der begge
tabte deres kampe.

KAMPFAKTA:
{{Stillinger: 1-6, 4-8, 6-12, 12-15,
(14-22), 19-25, 21-29, 24-32.
{{Mål for Mors-Thy: Nicolai
Sommer 5, Lasse Pedersen 4,
Henrik Tilsted 3, Stefan Nielsen
3, Lasse Justesen 3, Nickolei Jensen 2, Mads K. Andersen 2, Christoffer Cichosz 1, Marcus Dahlin 1.
{{Mål for Skjern: Bjarte Myrhol

10, Kasper Søndergaard 5, Bjarke
Christensen 5, Lasse Mikkelsen 4,
Markus Olsson 3, Cornelius Aastrup 3, Rene Rasmussen 2, Morten Balling 1, Thomas Klitgaard 1,
Jesper Dahl 1.
{{Udvisninger: Mors-Thy 2,
Skjern 2.
{{Dommere: Henrik Mortensen
og Jesper Kirkholm Madsen.

Man kan næsten se det i ansigtet på Skjerns Bjarte Myrhol. Vestjyderne var ovenpå i 60 minutter i Jyske Bank Mors Arena.

