
Et øjebliksbillede af rendyrket 
begejstring - på banen og på 
tribunen bag holdet. Sådan så 
det ud for næsten præcis fire år 
siden - 13. april 2013, da Mors-
Thy slog Århus i slutspillet og 
bragte den lokale håndboldfe-
ber til endnu større højder. In-
gen af spillerne fra dengang er 
med endnu, men træneren er, 
og Jan Paulsen forventer at se 
sit mandskab give sig fuldt ud 
på indstillingen og spille med 
selvtillid - men samtidig også 
være fri for pres i slaget mod 
TTH Holstebro i Jyske Bank 
Mors Arena. 
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NYKØBING: Ventetiden er for-
bi. I aften tager Mors-Thy 
Håndbold hul på klubbens 
andet slutspil.

20 dage efter, at den sen-
sationelle kvalifikation blev 
en kendsgerning i Thy Hal-
len mod Århus, og med en 
mellemliggende kamp mod 
Tønder ude af systemet, gæl-
der det i aften TTH Holste-
bro i den første af seks pulje-
kampe om en plads i DM-se-
mifinalen.

Så langt nåede Jan Paul-
sens drenge i 2013. Om det 
sker igen, er nok tvivlsomt, 
men træneren melder sine 
spillere helt klar til at give 
den fuld gas fra slutspillets 
start.

- Jeg har forsøgt at klæde 
dem så godt på som smuligt. 
Nu kommer der seks kampe 
på 19 dage, og der skal den 
have fuld pedal. Så må vi se, 
om truppen kan holde til 
det, og om modstanderne 
bare er bedre. Men jeg sy-
nes, at vi har noget at kom-
me med, lyder de optimisti-
ske ord. 

De kommer fra en træner, 
der har prøvet det før: At se 
sit hold æde sig selv, glemme 
smerte og præstere maksi-
malt, fordi det står midt i en 
ekstraordinær situation som 
part i et slutspil om medal-
jer. 

Derfor regner han også 
med at have alle mand klar - 
også selv om det er sidst på 
en hård sæson.

- Jeg har sagt til dem, at 
selv om det gør ondt, når 
man står op om morgenen, 
er det altså på med løbetøjet. 
Så må det gøre lidt ondt i 
den næste periode, og efter 
de seks kampe må vi så se, 
om der er noget. Hvis vi så er 
gået videre, er der faktisk 12 
dage til en semifinalekamp, 
men i de næste seks kampe 
skal den have et ordentligt 
tryk - og så må det gøre lidt 
ondt, siger Jan Paulsen.

Kræver bedre forsvar
Udgangspunktet for slutspil-
let fint - og alligevel op ad 
bakke. Efter uddeling af bo-
nuspoint (to til Aalborg og et 
til TTH Holstebro) er Mors-
Thy kun en sejr i aften fra at 
bringe sig på den ene semifi-
naleplads. 

Reglerne siger dog, at 
Mors-Thy ved pointlighed 

bliver placeret lavere end de 
to tophold, så en semifinale 
kræver med stor sandsynlig-
hed mindst fire sejre i de 
seks kamp - og den første i 
aften er mod et hold, der for 
nylig scorede 35 mål mod 
Mors-Thy i Holstebro.

- Det er stor opgave. Efter 
min mening har de den bre-
deste trup i ligaen. De har to 
gode venstre backs, to gode 
playmakere og to gode høj-

rebacks - og de har to gode 
målmænd også, siger Jan 
Paulsen om TTH Holstebro, 
der så i øvrigt også fik to fløj-
spillere, Magnus Bramming 
og Kasper Kildelund, udta-
get til sæsonens All Star 
Hold.

Og skal Mors-Thy sparke 
slutspillet i gang med et 
brag, kræver det en helt an-
den præstation end for tre 
uger siden i Gråkjær Arena.

- Holstebro spiller solidt og 
godt, så vi skal komme med 
meget større fysik, tænding 
og parathed rent defensivt. 
Dengang spadserede de lige 
igennem, siger Jan Paulsen.

Rent angrebsmæssigt kan 
han tage mere med sig fra 
seneste opgør. Mors-Thy 
scorede 27 mål og kunne 
med lidt mere skarphed sag-
tens have rundet 30. 

Men defensivt skal der 
lægges på, så Jan Paulsen 
har appelleret til sine spille-
re om at være der tændings-
mæssigt fra start. 

- Vi har bevist, at vi godt 
kan det, og vi håber jo på 
stor opbakning og gang i 
den, så jeg håber, at det 
kommer lidt af sig selv. For 
den del er vigtig, siger han.

Forunderlig sæson

Et nyt eventyr kan  begynde i aften
SLUTSPIL: Mors-Thy er fuldstændig klar til at trykke på fra start

Aftenens modstandere blev 
nummer tre i grundspillet - 
fire point efter Aalborg og i 
en hård kamp om bonuspo-
int med Bjerringbro-Silke-
borg og Skjern. 

Deres udebanekampe i 
sæsonens løb fortæller om 
nederlag mod Skjern, Ribe-
Esbjerg, Bjerringbro-Silke-
borg, GOG og Sønderjyske, 
men også om sejr i otte an-
dre kampe - herimellem 
mod Aalborg og KIF Kol-
ding-København.

Da Mors-Thy og TTH Hol-
stebro i november mødtes i 
Thy Hallen, vandt gæsterne 
med 29-28 efter et opgør, 
der ikke var så jævnbyrdigt, 
som cifrene antyder. 

Men siden er der som be-
kendt sket meget med det 
lokale ligahold, der i en på 
mange måder forunderlig 
sæson har leveret sine resut-

later i stimer: Først tre sejre,  
så ni kampe uden at vinde 
efterfulgt af ni som ubesej-
ret. 

Herefter fulgte på ny en 
serie med tre kampe uden 
point, inden grundspillet 
blev lukket med to sejre i 
træk. 

På papiret var den sidste af 
dem uden den store betyd-
ning, da pladsen i slutspillet 
var sikret. Men Jan Paulsen 
er alligevel også glad for sej-
ren i Tønder.

- Det var en solid kamp, 
hvor vi var bagud med fire, 
kæmpede os op og stille og 
roligt cruisede fra dem i an-
den halvleg. Jeg ved godt, at 
Tønder ikke er slutspilshold, 
men alligevel: Vi var på ude-
bane et svært sted at spille 
og vandt på den gode måde. 
Så både Århus-kampen og 
Tønder-kampen var gode 
oplevelser, siger han og 
kommer ind på den selvtil-
lid, der også skal med på ba-
nen i aften.

Har stor selvtillid
Og så må det gerne kunne 
ses, at Mors-Thy lige nu er et 
hold i stor harmoni. Ifølge 
Jan Paulsen kender spiller-
ne deres roller og taktikken. 
Så den del bliver der ikke pil-
let meget ved. 

- Så ved jeg selvfølgelig ik-
ke, hvordan folk reagerer, 

når det hedder slutspil. Det 
kan være, at de skider i buk-
serne inden kampen, men 
det håber jeg ikke, for vi har 
haft et godt møde, hvor vi 
har fået skilt tingene ad og 
snakket om, hvad der ven-
ter. Og der er en af nøglerne, 
at vi kommer med stor selv-
tillid. Vi blev nummer seks, 
så vi kan noget - og det, vi 
kan, er vi gode til, siger han 
og understreger et andet 
mentalt aspekt, der skal i 
spil, når Mors-Thy tager hul 
på klubbens andet slutspil.

- Vi skal nyde det. Alt pres 
er på de andre, og vi skal ba-
re ind og spille frigjort. Det 
er i hvert fald nogle af de 
nøgleord, vi har snakket om, 
siger han.
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FAKTA
MORS-THYS KAMPE

» Jeg har sagt til 
dem, at selv om 

det gør ondt, når man 
står op om morgenen, 
er det altså på med lø-
betøjet.
JAN PAULSEN, træner for Mors-Thy

» Vi kommer med 
stor selvtillid. Vi 

blev nummer seks, så 
vi kan noget - og det, vi 
kan, er vi gode til.
JAN PAULSEN, træner for Mors-Thy


