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Nederlaget tager
intet fra vores fantastiske sæson, som
har været opslidende,
men hvor gruppen også er vokset som hold

JAN PAULSEN, afgående træner for
Mors-Thy Håndbold

Selvom at det blev til et seksmålsnederlag og et farvel til pokalturneringen, mener Jan Paulsen, at det
overordnede sæsonbillede er utrolig postivt. 
Arkivfoto: Peter Mørk

Manglende overskud
POKAL: Efter en god indledning blev Mors-Thy overmatchet af Tønder
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Af Tobias Brandt
tobias.brandt@nordjyske.dk

TØNDER: Ikke mere pokal-

håndbold og ikke flere kampe med Jan Paulsen i spidsen for Mors-Thy håndbold i
denne omgang. Det er faktum for MTH, efter mandagens kamp i pokalturneringen imod TM Tønder, som
agerede stopklods for de blå.
Træner Jan Paulsen beretter
om en flok trætte spillere,
der ellers gav den alt, hvad
de havde tilbage i tanken.

- Vi er ærgerlige over ikke
at vinde, men når det er sagt,
så har det også været en lang
og hård sæson. Tønder har
været ude i tre nedrykningskampe mod Skive og kunne
spille mere frit, og de var
skarpere end os, siger Jan
Paulsen.
Mors-Thy startede ellers
godt og bragte sig foran med
både 3-8 og 6-10. Efter den
gode indledning gik værterne fra Tønder frem i en 5-1
forsvarsformation, og det
voldte Mors-Thy problemer.
- Det fik vi aldrig løst, og
det var som om, at vi gik helt
i stå angrebsmæssigt. Vi forsøgte med vores syv mod

seks-spil, men vi lykkedes på
ingen måde, siger Jan Paulsen.
I anden halvleg kom MorsThy forfærdeligt ud og mange fejl og manglende mentalt overskud betød, at Tønder bragte sig foran med 2414. I slutningen af opgøret
viste de blåklædte god moral
og havde således muligheden for at komme på minus
tre. Tættere på kom MorsThy dog aldrig, og forude
venter nu en sommerpause,
inden Søren Hansen tager
over i Mors-Thy.
Ros til holdet
Selvom hans sidste kamp

som Mors-Thy endte med et
nederlag, er Jan Paulsen
stolt og tilfreds med sit
punktum som MTH-træner.
- Nederlaget tager intet fra
vores fantastiske sæson, som
har været opslidende, men
gruppen er også vokset som
hold. Holdet har brug for en
pause nu, hvor jeg vil anbefale flere spillere at lægge på
fysisk.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 13-12
{{Målscore for Mors-Thy: Nicolai
Sommer 7, Marcus Dahlin 6,
Henrik Tilsted 4, Nickolei Jensen
3, Stefan Nielsen 2 og Allan Toft 1

