Mors-Thy skal slå BSV - igen
RYGGEN MOD MUREN: Det kræver
endnu en triumf mod mestrene at
holde liv i håbet om en semifinale
Af David Højmark
david.hojmark@nordjyske.dk

MORS-THY: Den gode nyhed

er, at de har slået dem to
gange i træk. Den dårlige er,
at mestrene fra BSV formentlig skal nedlægges alle
gode gange tre, hvis MorsThy skal have noget på spil
inden slutspillets to sidste
puljekampe.
For alt andet end hjemmesejr i aften i Thy Hallen kræver regnestykker fyldt med
velvilje for at nå frem til et
facit med en semifinale til
Mors-Thy.
- Det er et spinkelt håb, vi
har, når man kan sige, at vi
skal vinde de tre sidste kampe, erkender anfører Christoffer Cichosz, inden han
straks finder noget at hænge
den positive hat på.
- Vi skal forsøge at fortsætte de gode takter med de
ting, vi er lykkedes med
imod BSV, og så må vi se, om
det er nok, siger han og nævner stærkt forsvar med hjælp
til keeperne og en portion
kontramål ud over normalen som helt afgørende for at
kunne drille mestrene igen.
- Det er nødvendigt for os
at få nogle nemme mål, når
vi skal møde BSV, for seks
mod seks får vi det nok svært
- som vi plejer, siger han.
- Vi har haft godt forsvar
og så satset alt på at lave før-

ste- eller andenfasekontraer,
for de dækker jo ekstremt
godt op, tilføjer Christoffer
Cicshoz.
Mors-Thy vandt den seneste hjemmekamp mod BSV
med 25-21. Det var i februar,
og så sent som for en uge siden vandt man så igen i slutspillets udekamp med 2524.
Det skete på et kontroversielt sejrsmål af Nickolei
Jensen, som trods dobbeltdribling 10 sekunder før tid
fik lov til at afgøre kampen.
- Jeg kan godt se, at det
blev ekstremt kampafgørende, men omvendt spillede vi
en rigtig fin kamp i Silkeborg. Ellers ville vi heller ikke have fået en sejr, siger
Christoffer Cichosz, der ikke
tror, at afgørelsen i Silkeborg fylder i hovederne på
spillerne fra hverken BSV eller Mors-Thy idag.
- Vi har ikke brugt meget
krudt på at snakke dobbeltdribling, men vi håber da ikke, at det skal være sådan, vi
vinder igen, siger han.
Mental udfordring
Og vinde skal de - eller i
hvert fald have point, hvis
drømmen om en semifinale
skal være til at forholde sig
til, når lørdag bliver til søndag.
Uanset hvad bliver det formentlig med trætte ben, at

Mors-Thys spillere i morgen
gør ny status. Kampprogrammet i slutspillet er voldsomt krævende - også for
den stærke mand på stregen.
- Jeg ville da lyve, hvis jeg
sagde, at det ikke var hårdt.
Men vi har egentlig været rimelig forskånet for skader

og er det også til kampen
mod BSV, siger Christoffer
Cichosz, som også nævner
det mentale aspekt som en
udfordring. For det er svært
altid at være klar i hovedet,
når kampene falder med så
korte pauser imellem sig.
- Vi er ikke ligefrem et

Christoffer Cichosz førte an i jublen, da Mors-Thy slog BSV i februar. I aften skal de formentlig vinde
igen, hvis der skal være semifinale på spil i slutspillets to sidste kampe. 
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hold, der er vant til at spille
to så betydningsfulde kampe om ugen. Så lige som det
fysisk er en opgave, er det
næsten lige så udfordrende
at skulle være der mentalt,
og man kan godt argumen-

tere for, at vi ikke var, hvor vi
skulle være mod Ribe-Esbjerg, siger han med henvisning til det klare nederlag i
tirsdags.
- Men jeg håber, at det, at
vi nu er på hjemmebane og

har haft nogle succesoplevelser mod BSV, betyder, at
vi er 100 procent klar. Det
skal vi i hvert fald være, hvis
vi skal have en chance for at
få point, siger MTH-anføreren.

