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THY-MORS: Så er alle invitati-
oner delt ud til den helt store 
håndboldfest.

Således kunne Dansk 
Håndbold Forbund i går ud-
sende det samlede kamppro-
gram for slutspillet i herrer-
nes liga, hvor Mors-Thy som 
bekendt er med for blot an-
den gang i klubbens historie.

Mors-Thy spiller den første 
og den sidste af sine tre 
hjemmekampe i slutpilspul-

jen på den af klubbens to 
hjemmebaner, hvor tilskuer-
kapaciteten er størst, nemlig 
i Jyske Bank Mors Arena, 
mens den midterste hjem-
mekamp bliver spillet i Thy 
Hallen. Fordelingen skyldes 
ifølge klubbens Henrik He-
degaard, at man vil have fest 
i begge landsdele og stadig 
give plads til flest muligt.

- Jeg ser det ikke som en 
mulighed at spille alle kam-
pe i arenaen, selv om kapaci-
teten er størst. Vi er hele om-
rådets klub, og det skal ikke 
være en lukket fest. Vi vil 
skabe håndboldfest i hele 
Thy og på hele Mors. Men 
selvfølgelig betyder det no-
get, at vi kan få flere ind i 
arenaen. Både i forhold til 
entreindtægter med også i 
forhold til at give så mange 
som muligt muligheden for 
at se med live, siger Henrik 
Hedegaard, der satser på 
sæsonrekord i slutspillets 

første kamp hjemme mod 
TTH Holstebro på tirsdag.

Brug for støtte
- Skal det blive rigtig sjovt, 
så vil det være fantastisk at 
komme godt fra start. Så vi 
har brug for en tætpakket 
hal med tilskuere, der vil 
bære holdet frem, siger han.

Hidtil har kun de første to 
runder i slutspillet været 
programsat, men nu er det 
samlede program altså lagt 
ud, selv om tv kan ændre på 
tidspunkterne endnu.

Som det har været kendt 
siden sidste spillerunde i 
grundspillet, så lægger 
Mors-Thy ud med en hjem-
mekamp mod TTH Holste-
bro i Jyske Bank Mors Arena 
tirsdag 11. april. Også de 
blås anden kamp spilles i på-
skeugen, nemlig lørdag 15. 
april ude mod BSV.

Tre dage senere, tirsdag 
18. april, gælder det ude-

kampen mod Ribe-Esbjerg. 
Og lørdag 22. april kommer 
BSV på besøg i Thy Hallen.

Onsdag 26. april skal 
Mors-Thy på besøg hos TTH 

Holstebro, inden de blå slut-
ter sin slutspilspulje af med 
hjemmekampen mod Ribe-
Esbjerg lørdag 29. april i Jy-
ske Bank Mors Arena.

Tilbage i de glade slutspilsdage i 2013 var der håndboldfest i Thy og på Mors. Nu går det løs igen. 
 Arkivfoto: Ole Iversen

Så er    der dækket op til fest

 { 10-04-17 kl. 20:30  Ribe-Esbjerg HH-Bjerringbro-Silkeborg

 { 11-04-17 kl. 18:30  Mors-Thy Håndbold-TTH Holstebro

 { 15-04-17 kl. 18:00  Bjerringbro-Silkeborg-Mors-Thy Håndbold   

 { 15-04-17 kl. 20:00  TTH Holstebro-Ribe-Esbjerg HH

 { 18-04-17 kl. 18:30  Ribe-Esbjerg HH-Mors-Thy Håndbold

 {  19-04-17 kl. 18:30  TTH Holstebro-Bjerringbro-Silkeborg  

 {  22-04-17 kl. 16:10  Ribe-Esbjerg HH-TTH Holstebro 

 {  22-04-17 kl. 18:30  Mors-Thy Håndbold  Bjerringbro-Silkeborg

 {25-04-17 kl. 18:30  Bjerringbro-Silkeborg  Ribe-Esbjerg HH

 {26-04-17 kl. 18:30  TTH Holstebro  Mors-Thy Håndbold

 {29-04-17 kl. 18:30  Bjerringbro-Silkeborg  TTH Holstebro 

 {29-04-17 kl. 18:30  Mors-Thy Håndbold  Ribe-Esbjerg HH

 {Programmet er med forbehold for ændringer dikteret af tv. 
Mors-Thy spiller sin første og sidste hjemmekamp i Jyske Bank 
Mors Arena og den midterste af de tre hjemmekampe i Thy Hallen.

KILDE: DHF.DK

FAKTA
PROGRAMMET I MORS-THYS SLUTSPILSPULJE

HÅNDBOLD: 
Mors-Thy satser 
på sæsonrekord, 
når TTH Holstebro 
kommer på  
besøg på tirsdag


