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Mors-Thy hjalp Kolding-København i slutspil

KAMPEN I TAL STILLINGER UNDERVEJS: 3-1, 7-2, 15-6 (PAUSESTILLING), 18-11, 21-12, 25-21.

point nåede Mors-Thy op på med
sejren over Århus Håndbold. Det
er ny klubrekord for grundspillet i
Mors-Thys 10 ligasæsoner.

THISTED: Det var ikke kun på Mors og i Thy, at man glædede over ligaholdets sejr
i aftes. Den vakte formentlig også lettelse hos storklubben KIF Kolding-København, for takket være Mors-Thys sejr er jyde-københavnerne nu klar til slutspillet uanset resultateterne af kampene i grundspillets sidste runde.
-dh

Slutspilsbilletter i hus

{{Mål, Mors-Thy: Nickolei Jensen 7, Christoffer Cichosz 6, Nicolai Sommer 3, Marcus Dahlin 3, Stefan
Nielsen 2, Allan Toft Hansen 2, Mads Andersen 1, Lasse Justesen 1.
{{Topscorer, Århus: Sebastian Henneberg 5.
{{Udvisninger: Mors Thy 5, Århus 2.
{{Dommere: Michael Søgaard og Thomas K. Nielsen.
{{Tilskuere: 1241.

Cheftræner Jan Paulsen kunne fra sidelinjen nyde sensationen ske
fyldest.

AFGJORT: Da det virkelig gjaldt, spillede Mors-Thy reelt Århus Håndbold ud af Thy Hallen
MORS-THY
ÅRHUS
HÅNDBOLD, 888LIGAEN

25-21

Af David Højmark
david.hojmark@nordjyske.dk

MORS-THY: Når slutspillet om

Af Jens Peter Svarrer
og Bo Lehm (foto)
jens.peter.svarrer@nordjyske.dk

THISTED: Mors-Thy Håndbold
bliver en del af medaljeslutspillet i håndboldligaen i år.
Sensationen, som det nok
må kaldes, stod klar, efter at
holdet onsdag aften på
hjemmebanen i Thy Hallen
udnyttede første matchbold
med konsekvens ved at slå
de direkte konkurrenter til
den sidste slutspilsplads fra
Århus Håndbold med 25-21
- foran 1246 veloplagte publikummer.
Mors-Thy Håndbold er
dermed for anden gang i
klubbens historie klar til at
jagte medaljer. Første gang
var i 2013, da holdet overraskende nåede semifinalerne
- og kun var et mulehår fra
finalen. Men de senere guldvindere fra Aalborg kom i
vejen, og det endte med en
fjerdeplads til Mors-Thy.

Afviste spådomme
- Det her må give genlyd i
håndbolddanmark. Det lå på
ingen måde i kortene - tværtimod havde konkurrenter og
eksperter travlt med at dømme os til nedrykning. Det er
en giga overraskelse, sagde
Jan Paulsen, cheftræner for
Mors-Thy Håndbold efter
kampen.
Selv om matchen stod

Stefan Nielsen og co. spillede kløgtigere og med mere tænding
end Århus.

Århus-træner Erik Veje Rasmussen kunne ikke finde modtræk på
en svær aften i en Thy Hallen med voldsomt kog på.
ren, der også selv havde rejst
sig fra sygesengen for at lede
slagets gang.
Det gik dog helt efter den
blå plan - og hvad der nu
venter i slutspillet, turde Jan
Paulsen ikke rigtig gisne om.

Nickolei Jensen trådte i karakter specielt i anden halvleg og lukkede med fem scoringer her ethvert optræk til spænding ud af matchen.
mellem de to slutspilsaspiranter, nåede den overraskende aldrig for alvor at blive spændende. Mors-Thy var
ganske enkelt på et højere
tændings- og spillemæssigt
niveau end gæsterne fra Aarhus. Med et solidt fladt forsvar, en veloplagt Kasper
Larsen i målet og en effektiv
kontrafase løb Mors-Thy
udeholdet over ende i første
halvleg, som endte 15-6. Toneangivende i den periode

var også Christoffer Cichosz
med fem mål i offensiven og
med en stor indsats i midterforsvaret sammen med de
unge, Mads Andersen og Allan Toft Hansen. Men også
Nickolei Jensen viste format
i en halvleg, hvor alt stort set
også resulterede i scoringer
- og det modsatte for gæsterne.
- Vi kørte rigtig godt på og
holdt trykket - og havde tur i
den. Og jeg havde god mu-

lighed for at skifte ud og spare på kræfterne. Samtidig
må vi også erkende, at vi
havde heldet med noget stolpe ud for Århus - ja, og en
Robert Gunnarsson, der
skød helt forbi fra stregen,
lød det fra Jan Paulsen.
Gummiarm efter pausen
Anden halvleg blev ikke nær
så perfekt for værterne. En
smule gummiarm sneg sig
ind, og der blev spillet vel

meget sidelæns - formentlig
med en skæven til måltavlen
og en skuen ud mod det forjættede slutspil. Samtidig
forsøgte gæsterne at skrue
op for tempoet, men tættere
på en minus fire ved 21-25
til slut nåede de aldrig - ikke
mindst fordi Nickolei Jensen
i den periode satte sig igennem med fem rene scoringer
på centrale tidspunkter.
- Der gik lidt gummiarm i
den til sidst - det er naturligt,

at vi kom til at spille lidt mere sidelæns. Men vi holdt
dem fra fadet, sagde Jan
Paulsen, der er overrasket

over, at det gik så nemt:
- Vi havde en frygtelig optakt. Stefan Nielsen trænede
ikke på grund af en dårlig

fod. Nickolei Jensen, der
spillede fremragende, var
syg lige op til kampen og
tvivlsom, sagde cheftræne-

være et farligt hold i den her
kulisse - og jeg håber i hvert
fald, at vi får point.

Spille frit
- Nu starter en ny turnering.
Vi kan spille helt frit, og vi
kommer med en god sæson i
kroppen. Vi vil få det svært
mod topholdene, der virker
enormt skarpe og er fysisk
skræmmende. Men vi kan

- Det er kronen på værket ...
FORLØSNING: Efter tre nederlag på stribe var det rart selv at få afgjort tingene mod Århus Håndbold
Af Jens Peter Svarrer
jens.peter.svarrer@nordjyske.dk

THISTED: Lettelsen var til at
tage og føle på, da sidste fløjt
havde lydt. Efter sejrsråb
hos de blå stod fans, familier
og kærester klar til at lykønske Mors-Thy-spillerne med,
at der var løst adgangstegn
til slutspillet.
Og blandt spillerne blev
der ikke lagt skjul på, at der
lige skulle synkes en ekstra
gang for at sluge den håndboldmæssige godbid.
- Det er vist ikke helt feset

Mors-Thy åbner
slutspillet med
en hjemmekamp

ind endnu. Vi kunne selv afgøre det, og så kom dagen,
hvor vi kunne afgøre det selv
hjemme i Thy Hallen mod
Århus. Missionen lykkedes,
og det er kronen på værket
efter en god sæson - det er
sindssygt fedt og lidt svært
at sætte ord på, konstaterede Kasper Larsen, keeper
hos Mors-Thy.
Den udlægning kunne
Nickolei Jensen skrive under på.
- Det er en kæmpe forløsning. Vi har ligget til det et
stykke tid, men havde så tabt

tre i streg. Så det var i dag, vi
skulle afgøre det, så vi ikke
var afhængige af, at Århus
skulle smide point i sidste
kamp, sagde han og tilføjede:
Klar på Århus
- Vi var godt forberedt. Kasper stod godt, forsvar stod
godt, og angrebsspillet var
meget varieret. Og så var det
en fordel for os med så meget larm i hallen, så Århus
ikke kunne høre, hvad vi
kørte. Så opbakningen fra
publikum var afgørende.

»

Begge spillere var enige

Det er fløde oven
på en godkendt
sæson.

JOHS. SØNDERGAARD, MTH-formand

om, at første halvleg stort set
var fejlfri set med blå øjne.
- Vi havde samlet energien
til den her kamp efter tre nederlag mod tre gode hold.
Det viste vi i første halvleg,
hvor de havde det svært, og
vi trak fra dem. Alt lykkedes
for os, mens Århus havde det

svært, lød det fra Kasper Larsen.
Han syntes ikke det var deciderede nerver, der slog
igennem i anden halvleg,
hvor aarhusianerne fik bedre fat.
- Man vil gerne slå noget
tid af klokken. Det er ikke
nerver, men man kigger
ubevidst op på tavlen, selv
om vi havde snakket om bare at give los. Det er svært at
undgå, forklarede han.
Direkte spil
Til gengæld formåede Nick-

olei Jensen at holde fokus
med fem vigtige scoringer
efter pausen.
- Jeg synes, vi manglede at
spille direkte angrebsspil, og
det prøvede jeg at bidrage
med. Men Århus ligger også
normalt godt til mig, sagde
han.
Hvad slutspillet vil ende
ud i, havde de svært ved at
forudsige efter matchen.
- Vi har vist, at vi kan slå
BSV hjemme. Vi ved, vi er
underdogs, men vi kan komme fra baghjul og være farlige - det skal vi udnytte, på-

pegede Kasper Larsen.
Også MTH-formand Johs.
Søndergaard så frem til de
afgørende kampe.
- Det er fløde oven på en
godkendt sæson. Og deltagelse i slutspillet giver en hype omkring os, men ingen
tvivl om, at vi går ind i slutspillet som underdogs.

Spillerne gav los med jubel efter sejren. Her er det anfører Christoffer Cichosz, der fører an.

DM-medaljerne bliver sat i
gang, bliver det for MorsThys vedkommende med en
hjemmekamp i første runde.
Det står klart uanset udfaldet af sidste runde i grundspillet - også selv om MorsThy endnu har tre forskellige slutplaceringer som muligt udfald.
For uanset om Mors-Thy
bliver nummer seks, syv eller otte, bliver første kamp i
slutspillet en hjemmekamp
mod et af de tre øverst placerede hold fra grundspillet.
Sådan var det også i 2013,
da Mors-Thy åbnede slutspillet med at slå Skjern i Jyske Bank Mors Arena, hvorefter man for alvor satte
brand i puljen med en udesejr over BSV.
Netop to hold kan også
meget vel blive blandt modstanderne i denne sæsons
slutspil. Aktuelt står MorsThy til at komme i pulje med
BSV, TTH Holstebro og RibeEsbjerg - men ingen af de tre
hold kender deres slutplacering i grundspillet, så meget
kan ændre sig, når det bliver
spillet færdigt på onsdag.
Hvis Mors-Thy vinder sin
sidste kamp over TM Tønder, tyder meget dog på, at
Ribe-Esbjerg bliver en af de
tre modstandere i slutspillet.
Vestjyderne er lige nu nummer seks og sikrer sig den
placering med to point i en
af holdets to sidste kampe i
grundspillet.
Vinder Ribe-Esbjerg begge
sine kampe, kan holdet dog
også nå at overhale GOG,
som i så fald kan blive en af
Mors-Thys tre modstandere.
Både Ribe-Esbjerg og GOG
har Mors-Thy i øvrigt slået
både ude og hjemme i denne
sæson.
Vinder Mors-Thy ikke i
Tønder, kan holdet også stadig blive overhalet af KIF
Kolding-København og ende
grundspillet som nummer
otte.
I så åbner holdet slutspillet
med en hjemmekamp mod
Aalborg Håndbold, der er
sikre på at vinde grundspillet. Derudover skal man op
imod nummer fire og fem aktuelt Skjern og GOG.
Et andet scenarie er i øvrigt, at Ribe-Esbjerg med ne-
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øverst placerede hold åbner
begge med to bonuspoint,
mens nummer tre og fire får
lov at begynde med et point.

derlag i sine to sidste kampe
dumper helt ned på ottendepladsen. Det kan give MorsThy et monster af en slutspilspulje med BSV, TTH
Holstebro og KIF KoldingKøbenhavn som modstandere. En hård pulje, hvis man
da ellers stadig regner KIF
Kolding-København som et
af topholdene i dansk håndbold.
Datoer ikke på plads
Så der er altså meget at regne på endnu og mange mulige udfald for Mors-Thys
modstandere i de seks
sluspilskampe - lige som
kampdatoerne heller ikke er
på plads.
Der mangler endnu tre
kampe af næstsidste grundspilsrunde: HC MidtjyllandTM Tønder (i aften) og Sønderjyske-Randers HH samt
Skanderborg-Ribe-Esbjerg
(begge lørdag).
Sidste spillerunde på onsdag: TTH Holstebro-Aalborg, Århus-Skjern, TM Tønder-Mors-Thy,
GOG-HC
Midtjylland, Ribe-EsbjergBSV, Randers-Skanderborg
og Kolding-København-Sønderjyske.

