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NEDTUR: Mors-Thy chanceløs i første slutspilskamp
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og Claus Søndberg (foto)
jens.peter.svarrer@nordjyske.dk

NYKØBING: Drømmen om et

nyt slutspilseventyr á la
2013 for Mors-Thy fik ikke
næring, da holdet tirsdag aften mødte TTH Holstebro i
Jyske Bank Mors Arena.
Gæsterne levede til fulde
op til favoritværdigheden,
og med en overlegen fysisk
indsats slog de Mors-Thy så
sikkert som 27-20 efter 14-6
ved pausen.
- Vi blev overmatchet fuldstændig på alle parametre af
TTH Holstebro. De er fysisk
stærkere, end vi er. Det kunne man tydeligt se på deres
forsvarsspil og vores angrebsspil. Vi havde svært
ved at komme igennem, sagde Jan Paulsen, cheftræner
for Mors-Thy Håndbold, efter kampen.
Fra matchens begyndelse
virkede det som om, at TTH
Holstebro havde besluttet
sig for at vise sin fysiske
overlegenhed. Nickolei Jensen, Nicolai Sommer og
Marcus Dahlin bankede på
og bankede på, men de kom
til kort mod udeholdets tunge drenge i form af Jonas

Porup, Lars Mousing, Simon
Birkefeldt og Vignir Svarvarsson.
Samtidig var tempoet hos
de blå ikke højt nok til at få
flyttet ordentligt rundt på
TTH Holstebro-forsvaret.
- De gik højt til vores skytte
Marcus Dahlin, og så fik han
det svært. Samtidig var der
for meget gå-håndbold for
Nickolei Jensen, Sommer og
Stefan Nielsen. Det var ikke
godt nok, lød dommen fra
Jan Paulsen.
Bergerud lukkede af
Når holdet endelig kom til
chancer, stod den norske
landsholdskeeper Thorbjørn
Bergerud også effektivt i vejen. Hans lange arme var her
der og alle vegne, og selv oplagte chancer kneb blev misset.
- Fra nu af møder vi kun

gode målmænd, og det kræver et niveau op på afslutningerne, og der var vi ikke
dygtige nok. Vi havde tre på
12 fra fløjene og tre på otte
fra stregen - det er ikke godt
nok, så der skal vi investere
noget mere, fastslog Jan
Paulsen.
Undervejs fik Mors-Thy
mere fat, og i starten af anden halvleg åd holdet et par
mål ind på modstanderne.
- Vi graver os ikke ned. Vi
har tabt klart til TTH Holstebro tre gange i den her sæson, og vi er blevet kørt over
hver gang. Det bliver ikke
lettere på lørdag, når vi skal
møde BSV, der har tabt første kamp. De river hovedet
af os, men vi tager kampen
op, sagde Jan Paulsen.

Stefan Nielsen spillede sammen med sine bagspilskolleger med for
lavt tempo, og så blev opgaven endnu vanskeligere.

Landsholdskeeper Thorbjørn Bergerud tog totalt pynten af MorsThy-spillerne på åbne chancer fra fløje og streg.

FAKTA
HÅNDBOLDKAMPEN I TAL
{{Stillinger undervejs: 2-6, 4-11, 6-14 (pause), 10-15, 12-22, 20-27
(slut)
{{Mål for Mors-Thy: Marcus Dahlin 7, Stefan Nielsen 3, Allan Toft
Hansen 2, Henrik Tilsted 2, Nickolei Jensen 2, Christoffer Cichosz 1,
Nicolai Sommer 1, Mads Andersen 1, Lasse Justesen 1
{{Mål for TTH Holstebro: Kasper Kildelund 6, Vignir Svavarsson 4,
Magnus Bramming 4, Simon Birkefeldt 4, Jonas Porup 3, Viktor
Östlund 2, Peter Balling 2, Lars Mousing 1, Martin Lysdal Hansen 1
{{Udvisninger: Mors/Thy 3, TTH Holstebro 3
{{Dommere: Daniel Krause-Kjær og Nicklas Mark Pedersen
{{Tilskuere: 1626

Nickolei Jensen sled og slæbte, men måtte sammen med holdkammeraterne erkende, at TTH Holstebro var en klasse bedre.

Cheftræner Jan Paulsen vurderede, at hans spillere var ramt en
smule på nerverne af slutspilspremieren.

