Forsvaret har haft det svært i de seneste kampe. Her forsøger Mads K. Andersen at bremse en afslutning. Bag ham er Nikolaj Pedersen på
mål. Han stod for de seks eneste redninger fra Mors-Thys keepere i Gråkjær Arena.

Nu bliver det vildt
MATCHBOLD: Trods nederlag i Holstebro kan Mors-Thy sikre sig en plads i
slutspillet med sejr over Århus Håndbold i Thy Hallen på onsdag
TTH HOLSTEBRO
MORS-THY
HÅNDBOLD - LIGAEN

Lasse Justesen viste gode takter
i Holstebro. Det bliver der også
brug for på onsdag, hvis MorsThy fortsat skal være på en slutspilsplads inden grundspillets
sidste opgave på udebane mod
TM Tønder.

35-27

Af David Højmark
og Bo Lehm (foto)
david.hojmark@nordjyske.dk

Jan Paulsens mandskab blev slået klart i Holstebro, men kan sikre
sig en plads i slutspillet med sejr på onsdag.

HÅNDBOLDKAMPEN I TAL
{{Stillinger undervejs: 4-2, 8-3, 12-8, 16-9 (pausestilling), 21-14,
24-21, 30-25.
{{Mål, TTH Holstebro: Martin Lysdal Hansen 6, Viktor Östlund 6,
Simon Birkefeldt 6, Peter Balling 5, Magnus Bramming 3, Kasper
Kildelund 3, Vignir Svavarsson 2, Lars Mousing 2, Jac Karlsson 1,
Jonas Porup 1.
{{Mål: Mors-Thy: Stefan Nielsen 6, Lasse Justesen 6, Nicolai Sommer 5, Christoffer Cichosz 4, Henrik Tilsted 3, Allan Toft Hansen 1,
Marcus Dahlin 1, Mads K. Andersen 1.
{{Udvisninger: TTH 1, MTH 3 minutter.
{{Dommere: Karina Christiansen og Line H. Hansen.
{{Tilskuere: 2209.

HOLSTEBRO: For anden kamp i

træk var Mors-Thy Håndbold ikke i nærheden af sejr,
men weekenden endte alligevel med at sikre en matchbold i kampen om at komme
i slutspillet.
Trods lørdagens nederlag
til TTH Holstebro er sagen
nemlig klar: Hvis de blå på
onsdag slår Århus Håndbold
i Thy Hallen, har de sikret sig
en position blandt de otte
hold, der skal kæmpe videre
om medaljer.
Hvis Mors-Thy derimod
taber til Århus, er holdet
skubbet ud af top otte inden
grundspillets sidste runde
og kommer dermed ikke
nødvendigvis i slutspillet,
selv om det skulle blive til
sejr i Tønder på sidste spilledag.
Der er med andre ord lagt
op til en vild aften på onsdag
i Thy Hallen, og det skyldes
blandt andet en første halvleg i Holstebro, hvor MorsThy rent offensivt ikke slog

»

Magnus Bramming indrømmede bagefter,
at han smed sig, så med de to kvindelige
dommere gik det heller ikke vores vej.

JAN PAULSEN, træner for Mors-Thy Håndbold

til. Kun ni mål blev det til, og
så havde TTH Holstebro
skabt en pauseføring på syv.
- Vi tilspillede os chancer
til at lave flere, men vi manglede aggressivitet og drev i
angrebsspillet, siger Jan
Paulsen, træner for MorsThy Håndbold.
Larsen uden redninger
Hans hold kom bagud fra
start, og de medrejsende tilhængere, der havde håbet
på en ny toppræstation, måt-

te hurtigt sande, at hjemmeholdet var for stor en udfordring på dagen.
- Vi mødte et af ligaens
tophold, og topholdene
trykker til lige nu. Der kan vi
ikke være med, konstaterer
Jan Paulsen, der heller ikke
fik mange redninger fra sine
målmænd - Kasper Larsen
havde således ikke en eneste
på 15 skud.
I offensiven fik Nickolei
Jensen slet ikke scoret, mens
Marcus Dahlin kun nettede

en gang på syv forsøg, og
selv om der i anden halvleg
kom mere facon over angrebsspillet, nåede MorsThy aldrig helt op.
Kostede kræfter
TTH-føringen blev bragt ned
på tre, og Mors-Thy nåede
også at angribe for at reducere afstanden til to, men
det havde krævet fysiske ressourcer at hale ind, og ifølge
Jan Paulsen kostede både
fejl af Mors-Thy og dommerne i kampens slutfase.
- Vi fik en udvisning på Allan Toft Hansen, der var helt
skæv. Magnus Bramming
indrømmede bagefter, at
han smed sig, så med de to
kvindelige dommere gik det

heller ikke vores vej, siger
han.
MTH-træneren er dog tilfreds med, at andre spillere
end de sædvanlige profiler
viste sig frem. Både Lasse Justesen og Stefan Nielsen viste godt spil og skarpe afslutninger, og generelt fik
angrebsspillet et løft med
hele 18 mål i anden halvleg.
- Der var vi aggressive og
kom ind og udfordrede dem,
så den del er jeg fint tilfreds
med, siger han og er også
forholdsvis afklaret med, at
der for anden kamp i træk
blev scoret 35 gange imod
Mors-Thy.
- Forsvarsmæssigt møder
vi lige nu nogle hold, der er
os fysisk overlegne. De trykker på hele tiden, og der er vi
ikke dygtige nok defensivt,
siger han.
- Og når man kommer så
langt bagud, koster det nogle kræfter. Så kan man i peri-

oder godt spille godt og hale
lidt ind, men ofte varer det
ikke ved, for så kommer der
en fejl eller to, og det bliver
straffet imod de gode hold,
siger Jan Paulsen.
Stime af nederlag
Han giver plusser for den
moral, holdet viste i Holstebro, men har så ellers parkeret kampen og ser frem imod
slaget på onsdag.
Søndag overværede Jan
Paulsen, da Århus Håndbold
slog HC Midtjylland med 2621. Og på onsdag står MorsThy over for Erik Vejes tropper i et opgør, der for lokale
håndboldtilhængere efterhånden må have karakter af
en klassiker.
Mors-Thy har ikke slået Århus siden de to holds møde i
slutspillet for fire år siden.
Syv nederlag senere vil det
være en god idé at bryde den
stime.

