Tidligere MTH-spiller Jonas Porup har godt fat i Nickolei Jensen under onsdag aftens ligakamp mellem TTH Holstebro og
Mors-Thy. Porup var bare en af
tre TTH Holstebro-spillere med
en fortid i Mors-Thy. Trioen med
Jonas Porup, Peter Balling og
Jac Karlsson scorede i alt syv
mål og lavede 13 assists imod
deres gamle klub. Men trods
sejren er de afhængige af hjælp
fra Mors-Thy for at nå semifinalen. TTH Holstebro skal have flere point i deres udekamp mod
BSV, end Ribe-Esbjerg får i Nykøbing mod Mors-Thy, hvis de
skal kvalificere sig til semifinalerne.
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Ærefuldt nederlag
FLOT: Mors-Thy ville ikke være tjent med en lussing, og de var derfor tæt på at
fuldende vildt comeback
og fart, sagde Jan Paulsen
om spillet i første halvleg.
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Holstebro: Mors-Thy drog
onsdag mod Holstebro for at
spille sæsonens næstsidste
ligakamp. Den vandt hjemmeholdet knebent med 3028, og det giver dem en teoretisk mulighed for stadig at
nå semifinalen.
Semifinalen
behøver
Mors-Thy ikke tænke på, da
chancen allerede blev forspildt i sidste slutspilsrunde.
- Vi vidste, at det ville blive
en svær kamp, men vi aftalte
også at give den en skalle på
trods af omstændighederne.
Det er ikke alle forundt at
spille slutspilskampe, så
dem skulle vi huske at nyde,
siger MTH-træner Jan Paulsen om oplæget til kampen.
Holdene kom bragende ud
til første halvleg, og der blev,

Mads K. Andersen i kamp med tidligere MTH-playmaker Jac Karlsson. Den unge MTH-komet spillede
ikke sin skarpeste dag og scorede kun et mål på seks afslutninger.
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på trods af gode målmænd,
sendt et hav af scoringer i
kassen i kampens spæde minutter.
Mors-Thy havde især pro-

blemer med modstandernes
stærke stregspiller, Vignir
Svavarsson, som med stor
præcision blev fodret med
bolde af blandt andre den

tidligere MTH-spiller Jac
Karlsson. Blandt andet på
grund af dette måtte MorsThy gå til pause med 12-18.
- Vi spillede ikke med drev

Så chancen for comeback
I starten på de sidste 30 minutter fortsatte holdene,
hvor de slap, og hjemmeholdet kom foran med hele 2314.
Holstebro begyndte derefter at tage for let på tingene,
hvilket gav Mors-Thy blod på
tanden.
Selvtilliden og spillelysten
blusede igen op i MTH-spillerne, som blandt andet underholdt publikummet med
to flotte vip-scoringer af
Marcus Dahlin og Mads Andersen. Paulsens tropper gik
i syv mod seks, og dette skulle vise sig at være nøglen til
scoringskisten mod et fysisk
stærkt TTH-forsvar. MorsThy fik kæmpet sig tilbage i
kampen, men kom aldrig
helt op. De tabte derfor 3028.
- I bakspejlet er jeg meget

KAMPEN I TAL
{{Stillinger undervejs: 5-3,
11-7, 15-9, 18-12 (pause), 2314, 24-20, 30-25.
{{Topscorer, TTH: Vignir Svavarsson 6.
{{Mål, MTH: Christoffer Cichosz 5, Marcus Dahlin 5,
Henrik Tilsted 5, Nickolei Jensen 4, Stefan Nielsen 3, Lasse
Pedersen 3, Allan Toft Hansen 2, Mads K. Andersen 1.
{{Udvisninger: TTH 2, MTH
2.
{{Dommere: Henrik Johnsen og Claus Adelgaard.
{{Tilskuere: 2443.

tilfreds med kampen. Anden
halvleg var af en helt anden
karakter, og vi fik scoret en
masse mål, hvilket vi har
haft problemer med på det
sidste, siger Jan Paulsen.

