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SILKEBORG: Det var med en 
stor dommerfejl som hjælp, 
men det slog ikke skår i glæ-
den, da Mors-Thy lørdag af-
ten for alvor meldte sig ind i 
kampen om en plads i sæso-
nens DM-semifinaler.

For det lokale ligahold tog 
til Silkeborg og slog mestre-
ne fra BSV med 25-24 - og nu 
er der lagt op til et brag, når 
Ribe-Esbjerg i aften tager 
imod i slutspillets tredje run-
de.

- Vi ser selvfølgelig mere 
frem til kampen nu, efter at 
vi har fået to point, og puljen 
er blevet mere åben. Det gi-
ver også mere tro på tinge-
ne, at vi har fået en sejr igen, 
lyder det fra Nickolei Jensen 
inden kampen i Blue Water 
Dokken i Esbjerg. 

- Det havde været hårdt at 
komme til træning, hvis vi 
havde tabt. Så havde det set 
sort ud i forhold til at tage en 
af de to øverste pladser, tilfø-
jer.

Ville trække tiden
Han er selv en hovedårsag 
til, at Mors-Thy nu byder ind 
i kampen om en plads i semi-
finalerne, for det var ham, 
der lørdag scorede det afgø-
rende mål i Silkeborg. Et 
mål, der var så åbenlys en 
fejlkendelse af dommerne, 
at de selv erkendte det efter 
kampen. Nickolei Jensen tog 
nemlig en dribling for me-
get, inden han med 10 se-
kunder tilbage scorede kam-
pens sidste mål til 25-24 for 
Mors-Thy.

- Der er ingen tvivl om, at 
dommerne skulle have fløj-
tet for en dobbeltdribling. 
Men dommerne lavede flere 
fejl i løbet af kampen, og det 
er bare synd, at det lige er til 
sidst, at der kommer en fejl, 

så det bliver fokuspunkt. Jeg 
kunne også sagtens finde et 
par situationer tidligere i 
kampen, hvor de favorisere-
de BSV, men det er der ingen 
snak om, fordi det sker tid-
ligt, og det altid er det afgø-
rende i kampen, man snak-
ker om, siger Nickolei Jen-
sen.

Hans afslutning var i øv-
rigt slet ikke aftalt i den ti-

meout, Mors-Thy havde in-
den kampens sidste angreb.

Det var først meningen, at 
han ville lave et backkryds 
med Stefan Nielsen, men det 
fik BSV-forsvaret forhindret. 
Så blev planen at finde Nico-
lai Sommer på højre back, 
men det var heller ikke mu-
ligt, og så trak Nickolei Jen-
sen fra sin position på ven-
stre back i stedet ind over 

midten, hvor han efter en 
dribling var sluppet op for 
muligheder for at slippe af 
med bolden.

 - Så jeg blev nødt til at tage 
en dribling mere, og med det 
samme, jeg gjorde det, 
tænkte jeg: ”Det har jeg sgu 
da gjort én gang, det her!” 
Og så blev jeg nødt til bare at 
skyde på mål, fortæller han 
og afslører, at hans afslut-
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ning faktisk bare var tænkt 
som et forsøg på at trække 
nogle sekunder ud af BSV’s 
mulighed for at score sejrs-
målet.

- Jeg regnede faktisk med, 
at der blev fløjtet dobbelt-
dribling, og at de fik bolden. 
Så jeg skød bare hurtigt ef-
ter min dribling for at få en 
kontramulighed væk, siger 
han og griner en anelse let-

tet over, at han ikke, i et for-
søg på at vinde endnu flere 
sekunder, fyrede bolden 
langt over mål. 

Kan åbne alle muligheder
Og målet blev altså god-
kendt - til store og forståeli-
ge frustrationer for BSV, 
som nu har sat sig selv under 
pres. Efter nederlag til både 
Ribe-Esbjerg og Mors-Thy 

står de fortsat kun med de to 
bonuspoint, de begyndte 
slutspillet med - og de skal 
møde stærkt kørende TTH 
Holstebro i to af deres fire 
sidste kampe.

Mors-Thy har derimod to 
kampe imod puljens på pa-
piret nemmeste modstan-
der, Ribe-Esbjerg.

Det første opgør er i aften, 
hvor Mors-Thy kan sætte det 

ulmende slutspil i brand 
med en sejr, der åbner alle 
muligheder for en sensatio-
nel semifinale.

Nickolei Jensen forventer 
at se syv mod seks-spillet bli-
ve praktiseret igen imod et 
hold, man allerede har slået 
to gange tidligere i denne 
sæson. Mod slutningen af 
grundspillet, og ikke mindst 
i slutspillet, har Ribe-Es-
bjerg ganske vist fundet me-
lodien, men Mors-Thy bør 
ikke være uden chancer for 
endnu en sejr.

- De er måske spillet bedre 
sammen nu end tidligere på 
sæsonen, men de har også 
haft deres udfald. Og måske 
har de præsteret bedre mod 
top fire-holdene end mod 
resten af holdene i ligaen, si-
ger Nickolei Jensen.

 {Stillinger undervejs: 1-3, 
5-3, 8-6, 9-9, 12-10 (pause), 
14-13, 18-15, 19-19, 22-22.

 {Mål, BSV: Nikolaj Markus-
sen 5, Michael Knudsen 4, 
Kristian Klitgaard 4 (4), Jacob 
Lassen 4, Kristian Ørsted 2, 
Stefan Hundstrup 2, Kasper 
Olsen 1, Rasmus Kier 1, Klaus 
Thomsen 1.

 {Mål, MTH: Stefan Nielsen 
5 (1), Nicolai Sommer 4 (2), 
Allan Toft Hansen 3, Marcus 
Dahlin 3, Nickolei Jensen 3, 
Christoffer Cichosz 3, Lasse 
Pedersen 3, Mads K. Ander-
sen 1.

 {Udv.: BSV 3, MTH 4.

 {Dommere: Henrik Mor-
tensen og Jesper K. Madsen.

 { Tilskuere: 1938.

KAMPEN I TAL

Med et mål, der aldrig skulle 
have godkendt på grund af en 
dobbeltdribling, pustede Nicko-
lei Jensen nyt liv i slutspillet for 
Mors-Thy Håndbold. 
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