Sjetteplads i sigte
VIGTIGT: En sejr over Tønder kan give
Mors-Thy forøget moral til slutspillet
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TØNDER: Mors-Thy skal i af-

ten forsøge at leve op til favoritværdigheden
mod
bundholdet fra Tønder, som
holdet møder på udebane i
Tønder Sport- og Fritidscenter.
Sidste onsdag sikrede de
blå sig en slutspilsplads med
en flot sejr over Århus Håndbold i Thyhallerne. Der har

af denne grund været god
stemning i træningslokalet
hos Mors-Thy i den sidste
uges tid.
Lykønskninger i stor stil
- Det har været skide fedt. Vi
har fået masser af lykønskninger fra både klubben og
dens fans. Når det så er sagt,
så har vi samtidigt knoklet
på til træning, som vi plejer.
Sæsonen er jo ikke slut endnu, siger Mors-Thys Mads

Andersen.
Den allerede sikrede slutspilsplads betyder ikke, at
der skal hviles på laurbærrene i aftenens opgør.
- Som sagt, så knokler vi
stadig på. Hvis resultaterne
flasker sig, kan vi ende på en
sjetteplads i grundspillet,
hvilket vi selvfølgelig går efter. Vi er sportsmænd, så vi
går efter at vinde hver eneste
kamp, siger Mads Andersen,
som også påpeger vigtigheden af at få god moral med
videre til slutspillet.
Mors-Thys sidste opgør
mod Tønder endte med en
29-25-sejr til de blåblusede.

Tønder har generelt ikke
haft den letteste sæson siden
den dramatiske oprykning
til ligaen, og holdet skal derfor sammen med Skanderborg ud at spille for sin fremtidige repræsentation i ligaen. Af denne grund må et
ydmygt Mors-Thy-hold påtage sig en lille favoritrolle.
I favoritrollen
- Ja, man kan vel godt sige,
at vi er en smule favoritter,
siger Mads Andersen.
Mors-Thy skal ikke, som
Tønder, tænke på nedrykningsspillet. Holdet skal i
stedet rette fokus mod det

forestående slutspil, som bliver spillet mellem ligaens otte bedste mandskaber. Noget, som Mors-Thys unge
forsvarsekspert ser frem til
med store forventninger.
- Det har selvfølgelig altid
været en drøm. I starten af
sæsonen troede vi nok ikke
så meget på, at vi ville ende
hvor vi gør, men når det så er
sagt, så har vi jo altid sigtet
efter slutspilspladsen, siger
Mads Andersen.
Mads Andersen glæder sig over slutspilspladsen, men han pointerer samtidigt vigtigheden af aftenens kamp mod Tønder, hvori Mors-Thy skal forsøge at hente yderligere moral. Arkivfoto: Peter Mørk

