- I ligner nogle lig i hovederne
NEDBRUD: Mors-Thy-træner Jan Paulsen kunne slet ikke
få energien frem i spillerne, der tabte klart til Ribe-Esbjerg
RIBE/ESBJERG
MORS-THY
HÅNDBOLD, 888LIGAEN,
SLUTSPIL

28-21

Af Jens Peter Svarrer
jens.peter.svarrer@nordjyske

ESBJERG: Det skulle ikke blive
til alle gode gange tre i sæsonen, da Mors-Thy Håndbold
tirsdag aften stod over for
Ribe-Esbjerg.
To sejre i grundspillet blev
vekslet til et klart nederlag
på 21-28 i årets slutspil i
håndboldligaen. Med to point efter tre kampe ser det nu
overordentlig vanskeligt ud
for Mors-Thy at nå videre til
spillet om medaljer, mens de
undertippede fra Ribe-Esbjerg ligger godt til med fem
point og overbevisende spil
på banen.
Udover en fin start på
kampen, hvor Mors-Thy
bragte sig foran 2-0, blev
kampen i Dokken i Esbjerg
noget af en nedtur for de blå.
Det viste sig snart, at veterankeeper Søren Haagen
havde tænkt sig at fortsætte i
samme spor som i de tidligere kampe, og gæsterne havde særdeles vanskeligt ved
at få scoret på den 43-årige
målmand. Det skal dog siges, at Mors-Thy langt fra
spillede med fart, saft og
kraft i angrebet - skuddene
manglede snert og var ofte
lige på Ribe-Esbjerg-målmanden, hvis de da ikke blev

FAKTA
RUNDT OM HÅNDBOLDKAMPEN
{{Mål: Ribe/Esbjerg: Phillip Holm 6, Jonas Bruus Tidemand 6,
Jacob Holm 6, Lukas Karlsson 4, Pelle Guldager 2, Rasmus Nielsen
2, Morten Nyberg 2.
{{Mål Mors/Thy: Marcus Dahlin 4, Henrik Tilsted 4, Stefan Nielsen 3, Nickolei Jensen 3, Allan Toft Hansen 2, Lasse Justesen 2,
Christoffer Cichosz 1, Nicolai Sommer 1, Lasse Pedersen 1.
{{Udvisninger: Ribe/Esbjerg 3, Mors/Thy 1.

Marcus Dahlin kom for sjældent op i fart til farlige afslutninger.
Dog blev det til fire scoringer fra svenskerens hånd. 
Arkivfoto
sendt helt forbi. Selv åbne
chancer blev misset, og snart
var 2-0 vekslet til 5-10 - og
cheftræner Jan Paulsen tog
timeout:
- I ligner nogle lig i hove-

derne, lød det frustreret på
TV2 Sport med håb om at
vække spillerne.
Søvngængertempo
Men nej. Mors-Thy-spillerne

Mors-Thy-træner Jan Paulsen var rasende og frustreret over den søvngængerattitude hans spillede diskede op med i opgøret ude mod Ribe-Esbjerg. Lige meget hjalp det - den vigtige slutspilskamp blev tabt med 21-28. 
Arkivfoto
fortsatte i søvngængertempo ledet af Nickolei Jensen,
Nicolai Sommer og Marcus
Dahlin, og var det ikke for en
skarp Kasper Larsen i MTHmålet, var det gået meget

værre end de 9-15, holdet
var bagud ved pausen.
Billedet fortsatte i anden
halvleg. Marcus Dahlin havde en kort opblomstring
med tre scoringer, men snart

trak hjemmeholdet fra, og
efter 42 minutter var MorsThy nede med 10 kasser. Resten blev en walkover for
værterne, der ingen problemer havde mod en modstan-

der, der virkede helt uden
energi og vinderinstinkt.
- Jeg følte mig totalt magtesløs. Jeg kunne slet ikke nå
ind til mine spillere - kiggede bare ind i tomme øjne,

sagde Jan Paulsen på TV2
Sport med en melding om,
at han og spillerne dog allerede var i gang med at se
frem mod næste opgave
hjemme mod BSV på lørdag.

