
MORS-THY
RIBE-ESBJERG 23-24
HÅNDBOLD - LIGAEN, SLUTSPIL

Af David Højmark
david.hojmark@nordjyske.dk

NYKØBING: Det sluttede med 
et brag - men desværre uden 
et rungende ekko.

Lørdag satte Mors-Thys li-
gadrenge punktum for en 
sensationel sæson. Det gjor-
de de med endnu en god-
kendt indsats, da Ribe-Es-
bjerg nær havde mistet den 
semifinaleplads, der for dem 
ellers var lige til at samle op.

For på holdkortet var de 
også denne gang meget 
stærkere end Mors-Thy. Og 
de havde frem for alt mere 
på spil mod et hold, der kun 
havde æren som motivati-
onsfaktor.

Alligevel var det så pok-
kers tæt på, at Mors-Thy hav-
de levet op til sin rolle som 
Ribe-Esbjergs onde ånd og 
hjulpet tidligere MTH-spille-
re som Jac Karlsson, Jonas 
Porup og Peter Balling til en 
semifinale med TTH Holste-
bro - og omvendt tvunget da-
gens modstandere ud på en 
traumatisk tur hjem til en 
lang, lang sommer.

Mislykket indspil
Tre minutter før tid var 
Mors-Thy på 23-22. Samti-
dig var TTH Holstebro på vej 
mod en sikker sejr over BSV, 
hvilket gjorde to point i Ny-
købing nødvendige for Ribe-
Esbjerg. Men dem fik de så 
også med nogle venligt 
stemte marginalers som 
hjælp, da det brændte aller-
mest på.

Først udlignede Lukas 
Karlsson. Så forhindrede tid-
ligere MTH-målmand Søren 

Haagen, at Mads K. Ander-
sen scorede i fri position. Og 
så fik gæsternes unge profil 
Jacob Holm i sidste øjeblik 
greb om en næsten tabt bold 
og scoret til stillingen 23-24.

Men det var ikke slut end-
nu. Efter Jan Paulsens sidste 

Festen manglede  det allersidste mål...
DRAMA: Mors-Thy var tæt på at ødelægge sommeren for Ribe-Esbjerg
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NYKØBING: Knap var slutspil-
lets sidste kamp forbi, før 
borde og fadølsanlæg havde 
fundet vej til gulvet i arena-
en.

Og så var der igen tid til 
smil. Til diverse kåringer og 
til afsked - ikke mindst med 
træner Jan Paulsen.

Da folkebladet fangede 

ham i vrimlen på gulvet, var 
han stadig i konkurrence-
mode og derfor også i ambi-
valent humør.

- Hvis vi havde tabt med 
seks-syv mål havde det ikke 
været sjovt. Men heldigvis 
var der spænding, og publi-
kum fik en god oplevelse. Så 
vandt Ribe-Esbjerg til sidst, 
og det irriterer mig, lød det 
fra træneren, der undervejs i 
kampen flere gange rasede 

over dommerkendelser.
- Der var ikke noget, der 

gik vores vej. Men skidt med 
det, vi havde selv mulighe-
den for at lukke kampen til 
sidst, sagde han med henvis-
ning til Mads K. Andersens 
chance halvandet minut før 
tid.

Jan Paulsen fik af klubben 
en afskedsgave i form af et 
portræt lavet i Hama-perler. 
Han fik også behørig hyldest 

fra publikum, og det bekom 
ham vel.

- Det var fint at få taget en 
god afsked. Det er jeg glad 
for, lød det fra træneren 
igennem seks år, som trods 
et par kampe at forberede 
sig på afskeden i stadig lød 
som en mand, der ikke var 
helt klar til at slippe sit hold 
endnu.

- Heldigvis har vi en kamp 
allerede mandag. Det er jeg 

...men nederlaget gjorde   ikke rigtigt ondt
glad for, sagde han med po-
kalkampen i Tønder i tan-
kerne. 

Overrasket Sommer 
Den kommer Marcus Dahlin 
også med i. Lørdag så han 
tilbage på afgørelsen mod 
Ribe-Esbjerg under fortæ-
ringen af en burger med 
misundelsesværdig størrel-
se.

- Jeg skulle skyde på mål, 
men så kom Jacob Holm så 
tæt på mig, at jeg ikke kunne 
komme til det. Så så jeg, at 
Cichosz var halvt fri, og så 
forsøgte jeg at spille ham. 
Det var enten det eller at 
skyde 10 meter over mål, 
sagde svenskeren om den 
mislykkede aktion til sidst.

På trods af den var han 
glad for, at holdet også i den 

på papiret ligegyldige hjem-
mekamp havde givet publi-
kum noget at gå op i.

Det var Nicolai Sommer 
også. Og den 25-årige play-
maker, der fik sit gennem-
brud for Mors-Thy i denne 
sæson, kunne også glæde sig 
over at være blevet kåret 
som årets spiller i Mors-Thy 
Håndbold.

- Det var overraskende og 

ikke noget, jeg havde regnet 
med, sagde han og kaldte 
det for et skulderklap for en 
fin sæson - men altså også et, 
han ikke havde regnet med.

Nederlaget i sæsonens sid-
ste kamp generede ham kun 
lidt.

- Det var ærgerligt, at vi ik-
ke fik point ud af det, men vi 
fik leveret en god indsats og 
fik vist, at vi har fortjent at 

være med i slutspillet, sagde 
Nicolai Sommer og gjorde 
status:

- Vi har spillet en fanta-
stisk sæson og kommet i 
slutspillet, hvilket ingen 
havde regnet med.

Jan Paulsen fik en afskedsgave 
med sig selv i perleudgave. Han 
fik dog ingen sejr, da Mors-Thy 
lukkede slutspillet med et dra-
matisk nederlag til Ribe-Es-
bjerg. 

Nickolei Jensen med en spek-
takulær scoring under hårdt 
pres.

timeout i en ligakamp for 
Mors-Thy, og et spilstop fire 
sekunder før tid, faldt dra-
maets afgørelse i én mislyk-
ket MTH-sekvens, da Mar-
cus Dahlin ikke kunne kom-
me til skud, og indspillet til 
Christoffer Cichosz ikke nå-
ede frem.

23-24 - slut. Og euforisk 
jubel hos Ribe-Esbjerg og 
deres meget lettede flok af 
spillere og trænere.

Kortvarig skuffelse

Hos Mors-Thy ærgrede man 
sig. Men kun i et øjeblik. 

For man havde nok en-
gang leveret varen og gjort 
et slag ud af det. Man havde 
bevist sig selv og trods mod-
gang undervejs leveret flere 
comebacks i kampen og 
hentet to tremålsføringer på 
hver sin side af en på fem.

På den baggrund kunne 
man godt have fortjent det 
ene point som et højlydt 
punktum i en sæson, der gav 
så meget mere, end nogen 

på forhånd havde troet. 
Men sådan skulle det ikke 

være. Håndboldfesten i are-
naen manglede det sidste 
mål i at ende rigtig lykkelig. 
Sæsonens sidste brag blev 
uden ekko.

Ødelægge humøret hos 
hovedpersonerne efter kam-
pen kunne det dog ikke.

Der var lagt op til en sidste afslutning fra Marcus Dahlin, men han 
blev bremset, og forsøget på at spille Christoffer Cichosz slog fejl.

Ribe-Esbjergs træner, Claus Uhrenholt, var forståeligt lykkelig for 
tidligere MTH-målmand Søren Haagen, der med en afgørende red-
ning kort før tid hjalp sit hold i semifinalen.

 {Årets spillere kåret 
Det var Thisted Forsikring, 
som fra næste sæson er ale-
ne som hovedsponsor, der fik 
æren af at udpege årets spil-
ler og årets talent i Mors-Thy 
Håndbold. Årets spiller blev 
Nicolai Sommer, mens Mads 
K. Andersen blev kåret som 
årets talent. 

 {Marginaler med udehold 
Det var blandt andet succes 
med erobring af returbolde, 
der i kampens begyndelse 
gik Ribe-Esbjergs vej. Og 
marginalerne var også med 
gæsterne, da Lukas Karlsson 
bragte sit hold på 13-8 med 
en scoring, der tog både en 
MTH-parade og indersiden af 
stolpen. 

 { Lasse P på højre back 
Højrefløj Lasse Pedersen har 
også størrelsen til at gøre sig 
som back. Det viste han i 
slutningen af første halvleg - 
blandt andet med en assist 
til fløjkollega Lasse Justesen. 

 {Stjal sig til scoring 
Stefan Nielsen stod for en af 
sæsonens smarteste scorin-
ger, da han i anden halvleg 
løb ubemærket ind fra bæn-
ken og greb en aflevering fra 
Ribe-Esbjerg, inden han fra 
banens midte scorede i tomt 
mål til 15-15. 

 {Angrebet haltede igen 
Den slags scoringer var vigti-
ge, for endnu engang var det 
i offensiven, at Mors-Thy hav-
de det svært med etableret 
angrebsspil, der for ofte hav-
de problemer med at skabe 
åbne chancer. 

 {Afsked med otte spillere 
Udover træner Jan Paulsen 
blev der taget afsked med ot-
te spillere fra ligatruppen: De 
fraværende Rasmus Søby og 
János Stranigg foruden Jens 
Chr. Brauner, Mathias Stisen, 
Peter Overgaard, Mads Prim-
dahl, Nikolaj Pedersen og 
Christoffer Cichosz. Sidstnæv-
te greb som anfører mikro-
nen efter kampen og takke-
de på holdets vegne for støt-
ten igennem sæsonen: ”Vi 
nåede et sindssygt mål om at 
komme i slutspillet,” lød det 
fra Cichosz, der fra næste sæ-
son formentlig er sikker på at 
nå med i slutspillet for Skjern 
Håndbold. 

 {Paulsen: Helt specielt 
Også Jan Paulsen gav en hil-
sen efter først at være blevet 
hyldet af manden med en af 
verdens længste titler: Direk-
tør for team, salg, sponsor 
og event, Gunnar Bruhn Si-
monsen. Paulsen takkede 
fanklubben Bette Balkan, de 
frivillige omkring klubben og 
Mors-Thy i det hele taget 
med ordene: ”De seks år, jeg 
har været her, vil altid stå 
som noget helt specielt for 
mig.”

RUNDT OM KAMPEN

 {Stillinger undervejs: 1-4, 
6-6, 8-11, 13-14 (pause), 16-
15, 18-19, 22-22. 

 {Mål, Mors-Thy: Nickolei 
Jensen 4, Lasse Pedersen 4, 
Stefan Nielsen 3, Christoffer 
Cichosz 3, Henrik Tilsted 3, 
Mads K. Andersen 2, Lasse 
Justesen 1, Marcus Dahlin 1, 
Nicolai Sommer 1, Allan Toft 
Hansen 1. 

 {Mål, Ribe-Esbjerg: Lukas 
Karlsson 8, Jacob Holm 4, 
Rasmus Nielsen 4, Pelle 
Schilling 3, Philip Holm 3, 
Morten Nyber 2, 

 {Udvisninger: MTH 3, R-E 1

 {Dommere: Jesper Madsen 
og Per Olsen.

 { Tilskuere: 1228.

KAMPEN I TAL

7 gange har Mors-Thy nu taget imod 
Ribe-Esbjerg i en ligakamp på 
hjemmebane. Nederlaget i lørdags 
var det første på eget halgulv.

MORS-THY: Allerede i aften skal Mors-Thys spillere i turneringskamp igen. Denne gang en vigtig pokal-
kamp ude mod TM Tønder. Ifølge træner Jan Paulsen er den korte restituering dog spillernes eget valg. 
Da kampen på grund af landsholdsudtagelser hos begge hold skulle flyttes væk fra 3. maj, foretrak spiller-
ne en kamp i dag frem for at vente så længe, at de risikerede at komme ud af det toptunede gear. -dh

Mors-Thys spillere accepterede dato for pokalkamp


