
ud og spare de bedste, og i 
mindre grad, fordi de unge, 
der kom ind for Mors-Thy, 

kom med megen af den vild-
skab i offensiven, holdets 
profiler ikke havde kunnet 

etablere mod de store mænd 
i hvide trøjer.

De sluttede kampen med 
en sejr på seks - og så kunne 
de blå gøre afklaret status på 
et eventyr, der desværre ik-
ke nåede så mange kapitler 
som det for fire år siden.

Forude venter nu en opga-
ve i at slutte sæsonen godt 
af. Inden tæppefald venter 
to slutspilskampe og en po-
kalkamp mod Tønder. I po-
kalkampen er der vigtigt 
avancement på spil, i slut-

spilskampene spiller man 
mest for eftermælet på en 
stor sæson.

Men det bør også animere 
ærekære sportsfolk. Også så 
meget, at den fede dame ik-
ke får lov til at synge opera-
en til ende i komplet ro og 
mag.

 { Lasse P slap nådigt 
Det så ikke godt ud, da Lasse 
Pedersen i anden halvleg 
måtte udgå i forbindelse 
med det røde kort til Sebasti-
an Skube. Højrefløjen blev 
ramt på foden midt i et svæv 
inden en afslutning og måtte 
efterfølgende bæres fra ba-
nen. Søndag aften lød den 
positive melding fra fysiote-
rapeut Tonny Nedergaard 
dog, at Lasse Pedersen nøje-
des med et kraftigt slag på 
fodleddet og ingen vridska-
de, så en længere pause sy-
nes der ikke at blive tale om.  

 {Optimistisk legende  
Den navnkundige stadion- 
og halspeaker for henholds-
vis Silkeborg IF og BSV Leo 
Christensen var i Thy Hallen 
for at kommentere for Radio 
Silkeborg. Og trods udtalt re-
spekt for Mors-Thys evner til 
at drille var han optimist på 
BSV’s vegne, da han inden 
kampen gjorde opmærksom 
på, at Mors-Thy skulle op 
imod et hold med flere tilba-
gevendte spillere på holdkor-
tet. 

 {Damgaard dominerede 
En af de tilbagevendte var Al-
lan Damgaard, og den tidli-
gere MTH-spiller blev da og-
så en af årsagerne til, at BSV 
var så svære at hamle op 
med i forhold til kampen en 
uge før. Damgaard scorede 
tre gange, men især i forsva-
ret var han med motiverede 
tacklinger og aggressive ind-
greb til stor gene for hjem-
meholdet. 

 {Peter O. kom på banen 
Publikum fik 10 minutter før 
tid en af sæsonens mest 
overraskende indskiftninger, 
da den normale bænkevar-
mer Peter Overgaard blev 
sendt på banen. Og det var 
en god idé, for lige som den 
mere spillevante Mads K. An-
dersen gik han ind og gav 
den gas - og scorede også 
karrierens andet ligamål, da 
han med et løbeskud reduce-
rede til 21-28. 

 { Timeout-kortet i luften 
Det var ikke nogen let kamp 
for dommerne, og hjemme-
holdet følte sig flere gange 
ramt af fejlagtige kendelser. 
Da en spiller fra hvert hold, 
Christoffer Cichosz og Micha-
el V. Knudsen fik udvisning 
for en lidt for hård bryde-
kamp på stregen, reagerede 
MTH-træner Jan Paulsen 
med at signalere afmagt, da 
han kastede sit timeout-kort 
hen over hovedet på sig selv. 

 {Markussen over alle 
BSV-topscorer Nikolaj Mar-
kussen havde en af sine store 
dage på håndboldbanen. 
Hele ni gange sendte han en 
bold i Mors-Thys mål. Det var 
på 12 forsøg - flere af dem 
dog tæt på mål og med rela-
tivt frit skud.

RUNDT OM KAMPEN

MORS-THY
BSV 24-30
HÅNDBOLD - LIGA

Af David Højmark 
og Henrik Louis (foto)
david.hojmark@nordjyske.dk

THISTED: Hun har ikke leveret 
den sidste strofe endnu, men 
den fede dame har begyndt 
sin sang, og intet kan længe-
re forhindre hende i at synge 
dette års håndbold-opera til 
afslutning for Mors-Thys li-
gadrenge.

For trods to kampe tilbage 
af slutspillet står det klart, at 
de blå opkomlinge ikke får 
lov til at gentage eventyret 
fra 2017. Lørdag aften satte 
BSV et ellers godt kæmpen-
de hjemmehold på plads i 
Thy Hallen og knuste drøm-
men om semifinale med den 
klasseforskel, der også bur-
de have været på holdene to 
gange tidligere i sæsonen.

Mors-Thys motivation var 
ganske vist til pil op i forhold 
til nederlaget fire dage forin-
den mod Ribe-Esbjerg, og 
hjemmeholdet blev også be-
hørigt belønnet af et engage-
ret publikum, der hurtigt så 
sig sure på dommerne og var 
med til at overvinde en van-
skelig åbning på kampen.

Det var målmand Kasper 
Larsen i høj grad også. To 
gange i åbningsminutterne 
tog han straffekast fra Kristi-
an Klitgaard og med flere 
andre redninger var han 
med til at forhindre BSV i at 
stikke af fra start.

Det skyldtes også, at Mar-
cus Dahlin i denne periode 
skød med præcision og kraft, 
og det var ham, der efter 20 
minutter udlignede til 7-7 
og skabte fornyet håb om et 
vildt hattrick i sejre over et 
forsvarende mesterhold.

Dumme fejl kostede
Men så trådte den fede dame 
for alvor ind på scenen - lør-
dag i skikkelse af en høj og 
tynd mand ved navn Nikolaj 
Markussen. I resten af første 
halvleg lagde han på i for-
hold til en i forvejen god 
start og fik blandt andet vist, 
at han har næsten lige så lan-
ge arme som ben, da han 
stjal en aflevering fra Nicko-
lei Jensen og bragte BSV for-
an med 11-8.

Det var en af flere dumme 
MTH-fejl. Stefan Nielsen og 
målmand Kasper Larsen ko-
stede også på den konto, så 
på den måde kunne Mors-
Thy også takke sig selv for, at 

afstanden ved pausen blev 
på unødvendige fem mål - 
og dét bjerg lod de stærke 
BSV-folk bare ikke hjemme-

holdet komme i nærheden af 
at bestige i anden halvleg.

Værterne lagde ellers opti-
mistisk ud med mere tempo 

og beslutsomhed i angrebs-
spillet, og et spinkelt håb om 
et comeback blev tændt, da 
BSV-stjernen Sebastian Sku-

be ed 12-18 så direkte rødt 
for en forseelse på Lasse Pe-
dersen.

Men gæsterne havde så 
mange andre klassespillere 
at støtte sig til, og de havde 
bare ingen problemer i ver-
den med at løse Mors-Thys 
skifte til 3:3-forsvar, så ret 
hurtigt ebbede pulsen ud af 
publikum, der ved 14-24 
med god grund kunne frygte 
for det sidste kvarter.

Spiller for eftermælet
Det forløb dog bedre end det 
foregående. Mest fordi BSV 
gav sig til at skifte voldsomt 

Nu synger den fede dame  for Mors-Thy
AFGJORT: Drømmen om semifinalen knust af overbevisende mesterhold

Henrik Tilsted scorede på tre af 
sine fire forsøg i en kamp, der 
igen krævede stor scoringspro-
cent, fordi det var svært at spille 
sig til chancer.

Nicolai Sommer havde meget svært ved at komme på skudhold.

Dommerne trådte sammen og tog en kort snak, da BSV’s Sebasti-
an Skube havde ramt Lasse Pedersen midt i en afslutning. Hverken 
Pedersen eller Skube kom med i kampen igen - sidstnævnte på 
grund af det røde kort, han fik for forseelsen.

Lasse Pedersen bæres ud af 
kampen mod BSV. Mors-Thys 
kampdage i denne sæson er nu 
også talte.

Christoffer Cichosz lovede det nærmest på forhånd i lørdagens avis: problemer for Mors-Thy mod BSV’s forsvar. Det kom til at holde stik.

Af David Højmark
david.hojmark@nordjyske.dk

THISTED: Det var en flok af-
klarede Mors-Thy-spillere, 
der efter kampen konstate-
rede semifinaledrømmen 
for knust.

- Det var en rigtig svær 
mission at gå efter den sinds-
syge sensation at komme i 
semifinalen, og når jeg ser 
tilbage på det, må jeg bare 
sige, at vi har haft svært ved 
at lave mål - igennem hele 
sæsonen og ikke bare i dag. 
Men jeg er helt sindssyg stolt 
over den præstation, vi har 
leveret, og det overskygger 
det hele, lød det fra anfører 
Christoffer Cichosz, som i sit 
oplæg til kampen i lørdagens 
avis nærmest havde forud-
sagt de problemer, Mors-Thy 
endte med at få.

BSV’s forsvar viste sig 
nemlig som en voksen opga-
ve at komme igennem, når 
det fik lov til at komme på 
plads. 

- Det må man bare aner-
kende. Det er et rigtig godt 
hol, og vi har det svært seks 
mod seks. Vi fik desværre ik-
ke udnyttet vores kontrafase 
nok, sagde han.

Også BSV-offensiven var 
en udfordring for Mors-Thy - 
ikke mindst den nidobbelte 
målscorer Nikolaj Markus-
sen. På spørgsmålet, om 
Mors-Thy kunne have gjort 
mere for at stoppe ham, lød 
det fra Cichosz:

- Det kunne man godt, 
men det ville blive på be-
kostning af, at de andre så 
ville blande sig for meget, 
for Markussen er også sinds-
syg dygtig til at spille bolden 
videre.

Ingen lægger sig ned
For Mors-Thy går det nu vi-
dere med et slutspil, der 
uanset resultaterne i de sid-
ste kampe ender med en sid-
steplads i puljen. 

Det betyder dog ikke, at li-
gaholdet går på mental som-
merferie.

- Nu skal vi træne og forbe-
rede os på næste kamp, som 
vi plejer. Det skal ikke gå ud 
over de andre hold, at vi ikke 
har noget at spille for. Og vi 
skal også sørge for at holde 
os i gear, så vi kan vinde og 
gå videre i pokalturnerin-
gen, sagde Christoffer Ci-
chosz med henvisning til po-
kalkampen i Tønder næste 
mandag.

Den havde Mads K. Ander-
sen også i tankerne - lige 
som han i det hele taget øn-

skede at give den fuld gas i 
kampene mod TTH Holste-
bro og Ribe-Esbjerg HH.

- Der er ingen, der har lyst 
til at lægge sig ned. Vi synes, 
det er sjovt at drille de an-
dre, og de skal ikke bare 
kunne tro, at det er to sikre 
point, når de møder os, sag-
de den indskiftede bagspil-
ler, der nok engang gjorde et 
godt indtryk med sit store 
gåpåmod.

Og selv om også han var 
afklaret med, at evnerne al-
ligevel ikke rakte til at gå vi-
dere fra puljespillet, lød 
samme gåpåmod i hans sta-
tus over situationen.

- Det er selvfølgelig pisse-
ærgerligt og irriterende, for 
vi havde sat os i hovedet, at 
vi skulle i semifinalen. Så 
det er træls, at vi ikke skal 
det, sagde Mads K. Ander-
sen.

Hatten af for klassen
Henrik Tilsted slog fast, at 
opgaven på forhånd var me-
get stor.

-  Vi kom i en pulje, hvor tre 
af holdene spiller på et høje-
re niveau end os, sagde han 
og roste BSV for præstatio-
nen i Thy Hallen.

- Vi forsøgte at tage initia-
tiv, men de viste, at de har et 
supergodt hold og er gode til 
at omstille sig, sagde han om 
gæsternes omgående løs-
ning af Mors-Thys 3:3-for-
svar.

- Man må også bare tage 
hatten af for den klasse, de 
har på holdkortet. Vi vidste, 
at det ville blive sindssygt 
svært, og vi forsøgte at opfyl-
de drømmen om en semifi-
nale, men vi overpræsterede 
ikke i dag - som vi nok skulle 
have gjort, hvis vi skulle ha-
ve kunnet vinde over dem, 
sagde Henrik Tilsted.

Havde fortjent bedre
Målmand Kasper Larsen var 
inde på det samme og note-
rede sig, at BSV også havde 
et svar på Mors-Thys ellers 
så berømte syv mod seks-
spil.

- Vi kom med alt, hvad vi 
havde, men det rakte bare 
ikke, konstaterede han.

- I første halvleg kom vi ud 
med den tænding og gejst, vi 
havde snakket om, at vi skul-
le have. Og jeg synes egent-
lig, at vi havde fortjent bedre 
ved pausen, sagde den tidli-
gere BSV-keeper.

- Jeg er helt 
sindssyg stolt

 {Stillinger undervejs: 2-3, 
5-7, 8-11, 9-14 (pause), 12-17, 
14-22, 17-27, 21-29

 {Mål MTH: Mads K. Ander-
sen 5, Marcus Dahlin 4, Hen-
rik Tilsted 3, Nickolei Jensen 
3, Lasse Pedersen 2, Stefan 
Nielsen 2, Allan Toft Hansen 
2, Christoffer Cichosz 1, Nico-
lai Sommer 1, Peter Over-
gaard 1

 { Topscorer BSV: Nikolaj 
Markussen 9

 {Udvisninger: MTH 5, BSV 5

 {Diskvalifikation: Sebastian 
Skube (BSV)

 {Dommere: Michael G.S. 
Søegaard og Thomas Kalisz 
Nielsen

 { Tilskuere: 941

KAMPEN I TAL

941 tilskuere så kampen i Thy Hallen. Det er det suverænt lave-
ste antal til de i alt syv slutspilskampe, Mors-Thy nogensin-
de har spillet på hjemmebane. Det næstlaveste er de 1458 
tilskuere, der så kampen mod BSV samme sted i 2013.

 » Jeg er helt sindssyg stolt over 
den præstation, vi har leveret, og 
det overskygger det hele.
CHRISTOFFER CICHOSZ, anfører for Mors-Thys ligahold


