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MORS-THY: De store kampe 
står tæt i kø for Mors-Thy 
Håndbold for tiden.

Onsdag fik ligadrengene 
bank hjemme mod Skjern. I 
dag går turen til Holstebro, 
hvor et andet af topholdene 
tager imod. Og på onsdag 
venter det, de fleste betrag-
ter som et nøgleopgør i kam-
pen om at nå slutspillet, når 
Århus Håndbold besøger 
Thy Hallen.

Så der er nok at blive for-
pustet over, men målmand 
Kasper Larsen anlægger en 
rolig distance til den hånd-
boldmæssige trykkoger. 

- Hver kamp kamp, vi spil-
ler, er en finale, men vi har 
selv bragt os i en rigtig god 
situation qua vores gode sti-
me. Så vi går ind for at prøve 
at få point, siger han inden 
dagens vanskelige udekamp 
mod TTH Holstebro.

Og det er med en selvtil-
lidsfyldt tilføjelse:

- Vi prøver at måle os med 
dem. Og vi har heldigvis haft 
så god en sæson, at vi godt 
kan tillade os at måle os med 
nogle af de bedste, siger han.

Dårlig defensiv
Det kunne Mors-Thy dog ik-
ke i onsdags, da Skjern alene 
i første halvleg scorede hele 
22 gange imod et hjemme-

hold med uvant dårlig de-
fensiv.

- De havde dygtige spille-
re, og vi havde selvfølgelig 
lagt en taktik i forhold til, 
hvad vi gerne ville have dem 
til. Men det var dem, der sty-
rede os i stedet for, at vi sty-
rede dem. Så vi må rette til, 
siger Kasper Larsen.

Han finder optimisme i, at 
rollefordelingen mellem 
Mors-Thy og modstanderne 
har været anderledes i man-
ge af sæsonens kampe, hvor 
Mors-Thy langt hen ad vejen 
har bestemt forløbet.

- Vi har haft en god base i 
forsvaret, så selv om vi har 
haft en dårlig kamp, har vi 
mange gode ting at holde 
fast i, siger MTH-keeperen, 
der deler ansvaret for de 
mange Skjern-mål ligeligt 
mellem forsvar og mål-
mænd. 

Også selv om han ikke er 
tilfreds med antallet af frie 
skud til den norske stregspil-
ler Bjarte Myrhol.

- Han er god, men han fik 
alligevel 13 afslutninger i 
kampen. Det er forholdsvis 
mange i forhold til, at vi ger-

ne ville have dem til at skyde 
ude bagfra. De fik lokket os 
lidt frem, og han fik screenet 
godt af og fik mange frie af-
slutninger, siger han.

Det må ikke gentage sig i 
dag mod TTH Holstebro, 
men det er i offensiven, at 
nøglen til et godt resultat lig-
ger, mener Kasper Larsen.

- Det handler meget om at 
spille fornuftigt, for de sat-
ser meget på deres kontrafa-
se og laver mange mål på 
den. Så vi skal have afsluttet 
angrebene ordentligt og 
komme hjem og stå. Hvis vi 
kommer ned i seks mod 
seks, tror jeg, at vi har en fin 
chance, siger han.

Tror på slutspil
En sejr i dag bringer Mors-
Thy op på 25 point. Det er i 
de fleste sæsoner nok til en 
plads i slutspillet, men om 
det er tilfældet i denne sæ-
son, er for tidligt at sige.

- Vi har nærmest tre finaler 
tilbage, og hvor mange point 
der skal til, er svært at sige. 
En sejr kan være nok. Det 
kan være, vi skal have en sejr 
og en uafgjort. Men vi foku-
serer meget på os selv og den 
situation, vi selv har bragt os 
i. Den ser god ud, og vi har 
en tro på, at det vil lykkes og 
vil gøre alt for at komme i 
slutspillet, siger Kasper Lar-
sen.

Første af tre finaler
SLUTSPILSJAGT: Mors-Thy skal rejse sig efter defensiv nedtur mod Skjern

Kasper Larsen over for Bjarte Myrhol i onsdags, da der gik hul på MTH-defensiven. I dag gælder det TTH Holstebro. Foto: Torben Hansen

 {Seks hold kæmper om de 
tre sidste pladser i slutspillet. 
Status og holdenes kamp-
program i de sidste runder: 

 {Ribe-Esbjerg - 24 point 
H - Sønderjyske 
U - Skanderborg 
H - Bjerringbro-Silkeborg 

 {Mors-Thy - 23 point 
U -TTH Holstebro 
H - Århus 
U - TM Tønder 

 {Kolding-Kbh - 22 point 
U - Randers HH 
U - Aalborg 
H - Sønderjyske 

 {HC Midtjylland - 20 point 
U - Århus  
H - TM Tønder 
U - GOG 

 {Århus - 19 point 
H - HC Midtjylland 
U - Mors-Thy 
H - Skjern 

 {Sønderjyske - 19 point 
U - Ribe-Esbjerg 
H - Randers HH 
U - KIF Kolding-København

FAKTA
DE SIDSTE KAMPE:

» Vi har nærmest tre 
finaler tilbage, og 

hvor mange point der 
skal til, er svært at sige. 
KASPER LARSEN, Mors-Thy Håndbold


