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MORS-THY: Jagten på de fire 
sejre, der formentlig skal til 
for at opnå en sensationel 
plads i semifinalerne, fort-
sætter for Mors-Thy lørdag 
aften.

Der er bare to problemer: 
Der er en slutspilskampe 
mindre at hente dem i, og 
kampen i aften bliver måske 
den sværeste af dem alle 
sammen.

Alligevel lyder der opti-
misme fra målmand Kasper 
Larsen inden udekampen 
mod mestrene fra Bjerring-
bro-Silkeborg.

- Vi kan næsten ikke tillade 
os at være andet end klar, og 
det bliver endnu en fed 
kamp, siger han og melder 
første slutspilsrundes af-
klapsning hjemme mod TTH 
Holstebro for ude af det 
mentale system.

-  Der er ikke så meget an-
det at gøre. Vi ærgrede os ef-
ter kampen og følte selv, at vi 
kunne være kommet med 
mere. Selv om TTH var godt 
forberedt og fik os slået i 
stykker fra starten. Men vi 
må hurtigt videre og tage 
nogle ting med, som vi kan 
bruge, siger han og håber, at 
Mors-Thy i aften kan bygge 
videre på de defensive takter 
fra TTH-kampen. 

Offensiven skal til gen-
gæld op i niveau - og det bli-
ver selvsagt svært mod et 
hjemmehold, der efter ne-
derlag i første runde mod Ri-
be-Esbjerg har alle grunde 
til at give den fuld gas mod 
Mors-Thy.

- På hjemmebane er de al-
tid svære, og i og med, at de 
tabte den første kamp, har 

de ekstra brug for pointene. 
Og så har de også en revan-
che til gode over for os,siger 
Kasper Larsen. 

Alligevel bevarer han opti-
mismen:

- Vi må gå til den med op-
rejst og pande og se, hvad vi 
kan få ud af kampen. 

Kan true BSV
Og MTH-keeperen ser da og-
så muligheder over for en 
spillestil, der måske passer 
bedre for Mors-Thy end den 
meget bevægelige hos TTH 
Holstebro.

- Hvis vi er der fra start, 
kan vi få styr på deres første-
kæde. Og så ser de en lille 
smule smalle ud. Så vi skal 
frem på dem fra start og væ-
re med i løbet af kampen. Så 
er der muligheder, siger han.

- Vi skal gå efter det, men 
vi ved også, at det bliver rig-
tig svært. Det er et topmand-
skab, vi skal møde, lyder til-
føjelsen.

Tænker på semifinale
Inden anden slutspilsrunde 
er Mors-Thy puljens eneste 
hold uden point. BSV og Ri-
be-Esbjerg har begge to, 
mens TTH Holstebro topper 
med tre.

Et nederlag i dag sikrer 
med andre ord fire point op 
til andenpladsen, men selv 
om den lige nu synes langt 
væk, er den stadig i tankerne 
hos Mors-Thy.

- Ingen spiller for at blive 
nummer tre og fire. Nu er vi i 
slutspillet, og så vil vi også 
gå efter at komme i semifi-
nalen, siger Kasper Larsen, 

men sætter straks ord på, 
hvorfor opgaven er kæmpe-
stor. Og hvorfor ligaholdet 
måske mere end nogensinde 
lever efter devicen om at 
tænke på en kamp ad gan-
gen.

- Kun tre af os har spillet i 
slutspillet før, og det er stort 
for klubben og mange af 
spillerne. Vi er stadig et nyt 
hold med mange unge spil-
lere. Så vi kan ikke rigtig til-
lade os at kigge mange kam-
pe frem. Så det er det kedeli-
ge med at være i næste 
kamp, tage den så seriøst 
som muligt og prøve at være 
i nuet og nyde øjeblikkene, 
siger Kasper Larsen.

Slutspillets sidste chance?
SVÆRT: Mors-Thy skal vinde hos BSV for ikke at blive sat af i slutspilspuljen

Det kræver en toppræstation, hvis Christoffer Cichosz og Mors-Thy i aften skal få Stefan Hundstrup og 
Bjerringbro-Silkeborg ned at ligge.  Arkivfoto: Bo Lehm


