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HOLSTEBRO: På papiret er det 
en helt betydningsløs kamp 
for Mors-Thy, når holdet i 
næstsidste kamp i slutspillet 
møder TTH Holstebro på 
udebane i Gråkjær Arena. På 
trods af det triste faktum har 
Mors-Thy tænkt sig at give 
TTH Holstebro kamp til stre-
gen.

- Vi spiller selvfølgelig for 
at vinde og for at nå så man-

ge point som muligt i slut-
spillet. Vi vil gerne slutte sæ-
sonen af på bedst mulige 
måde, da det vil være træls 
at tabe de to sidste kampe 
stort, så vi har bestemt tænkt 
os at give os fuldt ud, siger 
en af Mors-Thys offensive 
strateger, Nicolai Sommer, 
der sammen med resten af 
sit mandskab igennem hele 
slutspillet har haft proble-
mer med at score nok mål. 

- Vi har ikke scoret nok 
mål, og det skal vi prøve at 

finde en løsning på imod 
Holstebro. I slutspilskampe-
ne har kvaliteten af mod-
standerholdene selvfølgelig 
været højere end normalt, 
og vi er til tider blevet læst af 
modstanderne. Vores mod-
standere har også været bed-
re til at løse vores syv mod 
seks spil, som mange hold 
blev overrasket over i starten 
af sæsonen, siger Nicolai 
Sommer.

De foruroligende tenden-
ser med manglende målsco-

ring var allerede til at se i 
Mors-Thys første opgør 
imod netop Holstebro, hvor 
en stærk TTH-defensiv og en 
velspillende Thorbjørn Ber-
gerud i Holstebro-målet 
gjorde det nærmest uover-
kommeligt for Mors-Thy at 
komme til mål og chancer. 

Optimistisk Sommer
Nicolai Sommer er dog opti-
mistisk i forhold til, hvordan 
den skarpe Holstebro defen-
siv skal nedbrydes.

Mors-Thy lægger   sig ikke fladt ned 
SLUTSPIL: På trods af at have udspillet sin rolle i slutspillet, vil Mors-Thy 
stadig forsøge at drille TTH i onsdagens kamp

- Vi skal spille med mere 
sammenhæng og fart i an-
grebsspillet. I den første 
kamp imod TTH var det som 
om, at vi spillede hver for sig 
i angrebet, og der var gene-
relt ikke nok bevægelse i of-
fensiven. Da vi spillede syv 
mod seks i den omvendte 
kamp, så vi, at vi sagtens 
kunne komme frem til nogle 
fornuftige chancer, men vi 
var ikke skarpe nok i vores 
afslutninger. Det skal gøres 
bedre denne gang, for ellers 
havner bolden i vores eget 
net. Hvis vi kan spille med 
mere fart og være skarpere i 

afslutningerne, så tror jeg, 
at vi sagtens kan være med, 
siger han.

Pres på TTH
Hvis Mors-Thy lykkedes 
med at slå TTH Holstebro, 
sætter holdet en gevaldig 
kæp i hjulet for Holstebros 
semifinaledrømme. Vestjy-
derne er således pisket til at 
vinde deres resterende to 
kampe og håbe på, at Mors-
Thy bevarer gejsten og tager 
point fra Ribe-Esbjerg i sæ-
sonens sidste kamp, hvis de 
vil i en DM-semifinale. 

Nicolai Sommer og hans holdkammerater har bestemt ikke tænkt 
sig at give TTH Holstebro nemme arbejdsbetingelser i deres indbyr-
des kamp onsdag aften. Arkivfoto: Bo Lehm


