Alt i egne hænder
SLUTSPIL: Mors-Thy har en gylden
chance for at sikre plads i slutspillet
Af Mathias Lykke
mathias.lykke@nordjyske.dk

THISTED: Grundspillet i 888li-

gaen nærmer sig hastigt sin
afslutning, og med den ene
fod solidt placeret i det fine
slutspilsselskab har MorsThy i aften en enestående
mulighed for at afgøre egen
skæbne.
Før den næstsidste spillerunde ligger Mors-Thy på ottendepladsen, der er det sid-

ste mandat til slutspillet, og i
aften får holdet besøg af den
nærmest forfølger fra Århus,
der misundeligt kigger på
udefra og skal forsøge at
gentage succesen fra første
gang, de slog Mors-Thy.
- Det er en meget afgørende kamp. Det er den, der kan
komme til at bestemme, om
vi skal i slutspillet eller ikke,
pointerer Mors-Thys spiller
Nickolei Jensen.

Indbyrdes resultater
Der er i øjeblikket to point,
der adskiller de to hold, og
da det i sidste ende kan ende
med pointlighed og en afgørelse ud fra de indbyrdes opgør, kan aftenens drabelige
møde i Thy Hallen gøre den
sidste kamp ligegyldig for
stillingen mellem de to hold.
Århus vandt det første opgør 29-27, så et nederlag til
Mors-Thy eller en pointdeling kan piske morsingboerne til at få point i den sidste
kamp i næste uge. Formår
Mors-Thy at vinde kampen,
kan holdet fejre pladsen i
slutspillet.

- Det bliver ikke nemt i den
sidste runde, hvis vi ikke vinder over Århus. Det ville være noget sjovere at afgøre det
selv, siger Nickolei Jensen.
De to hold kommer ind til
opgøret med meget forskellige resultater i bagagen.
Mors-Thy har tabt tre på stribe til hold fra top 4, og selvom holdet ikke havde regnet
med mange point i de kampe, kan spillerne i følge Nickolei Jensen ikke være tilfredse med deres indsats.
- Vi spillede en god kamp
mod Aalborg, hvor vi løb tør
for kræfter, men mod Skjern
og Holstebro har vi præste-

ret under evne. Forsvarsspillet har ikke været prangende, og vores 7-mod-6 spil var
ikke lige så succesfuldt som
tidligere, siger altmuligmanden og fortsætter.
- Vores forsvar skal lykkes,
vi skal have åbnet op udefra
med Marcus Dahlin, så vi
kan komme igennem med
indspil og gennembrud.
Man ved aldrig med Århus.
De kan slå alle og tabe til alle, fortæller Nickolei Jensen.
Nickolei Jensen og Mors-Thy har muligheden for at sikre en plads i slutspillet for første gang i fire år,
når deres nærmeste forfølger fra Århus kommer på besøg.
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