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Og når så Ellebæk spiller noget, der
»
»
må kandidere til den værste kamp i hans
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Vi er nødt til at træne og evaluere og få den her oplevelse
»
»
ud af systemet så hurtigt som muligt. Vi har en kamp mod

karriere. Ja, så bliver det jo svært.

GOG på lørdag, og vi skal have lagt Århus-kampen bag os.

JAN PAULSEN, Mors-Thy Håndbolds cheftræner
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Adresse Elsøvej 105, 7900 Nykøbing M

JAN PAULSEN, Mors-Thy Håndbolds cheftræner

Paulsen: Det
kunne vi ikke
være bekendt

Kontraløb var
grundsten i sejr
VISSE/STORV.
HF MORS/NORD.
HÅNDB. - U14 PIGER 2. DIV

15-23

Af Emil Carstens
Studentermedhjælper

Kim Worsøe startede på banen for Mors-Thy på en aften, hvor
stregspillet aldrig kom i gang.

NEDTUR: Jan Paulsen var så skuffet over indsatsen, at
han har inddraget spillernes normale fridag dagen efter
en kamp - oplevelsen i Århus skal ud af kroppen
Af Lars Bang Bertelsen
lbb@mf.dk

ÅRHUS: I dag skulle spillerne

i Mors-Thy Håndbold have
nydt en fridag, hvor de kunne restituere fysisk efter
kampen i Århus i går. Men
sådan kommer det ikke til at
gå.
Efter den miserable indsats i det, man med MorsThy briller kan omdøbe til
det stivnede smils by, har
cheftræner Jan Paulsen inddraget fridagen. Spillerne er
i stedet kaldt til træning. Der
er dog ikke tale om en straffeekspedition fra cheftrænerens side.
- Vi er nødt til at træne og
evaluere og få den her oplevelse ud af systemet så hurtigt som muligt. Vi har en
kamp mod GOG på lørdag,
og vi skal have lagt Århuskampen bag os. Det er et
stort stykke arbejde mentalt
at hive os op igen, sagde Jan
Paulsen, da han lige havde
haft lidt tid til at sunde sig

oven på den grimme oplevelse i den by, hvor Mors-Thy
Håndbolds cheftræner selv
er bosat.
Selv om han ikke kunne
skjule sin skuffelse, så virkede Jan Paulsen fattet, da han
forsøgte at analysere kampen mod Århus.
- Vi må bare sige, at Århus
står utroligt dårligt til os. Det
fik vi bekræftet igen. Så var
vi uden Porup, og Marcus
kunne ikke spille angreb. Og
når så Ellebæk spiller noget,
der må kandidere til den
værste kamp i hans karriere.
Ja, så bliver det jo svært,
konstaterede Jan Paulsen,
der ikke lagde fingrene imellem.
Manglede indstilling og fysik
- Den indsats kunne vi ikke
være bekendt. Vi mangler
noget indstilling og noget fysik rent angrebsmæssigt. Og
så savnede vi i den grad kvalitet i afslutningerne. Vi havde brugt masser af tid inden
kampen på at snakke om, at

vi ikke skulle skyde os ud af
det, hvis vi fik problemer,
men det var præcis det, der
skete. Det var da skuffende,
at vi ikke viste mere kvalitet.
Vi kan godt leve med at tabe
på udebane mod Århus. Vi
var underdogs og vidste
godt, det ville blive svært.
Men måden det skete på var
uacceptabel, fastslog Jan
Paulsen.
Han hæfter sig ved, at
Mors-Thy fejlede i tre af spillets fire faser.
- Vores kontrafase fungerede ikke, og det gjorde vores returløb heller ikke. Men
det falder allermest tilbage
på vores angrebsspil, som
var hele nøglen til, at det gik
så galt. Vores etablerede forsvar var godkendt. Både i
den flade og den offensive
formation havde vi udmærket fat i Århus, når vi nåede
hjem, og Nikolaj stod jo også
fint i målet, sagde Jan Paulsen.

Robert Hostert åbnede kampen godt med MTHs første tre mål.
Siden faldt han til samme bundniveau som sine holdkammerater.

Tobias Ellebæk er MTHs nok største profil. I går ramte han bunden med et mål på 13 skud.

FIASKO: Mors-Thy nåede et nulpunkt
i denne sæson med miserabel indsats
i Århus
27-15

Af Lars Bang Bertelsen
og Bo Lehm (foto)
lbb@mf.dk

ÅRHUS: Av for en røvfuld!

Den gjorde virkelig ondt på
selvtilliden.
Mors-Thy Håndbolds ligaherrer kom i voldsom modvind, da de blå i aftes efter
godt to ugers landskampspause genoptog kampene i
ligaen med opgøret mod Århus på udebane. 27-15 blinkede måltavlen efter slutfløjtet i hjemmeholdets favør, og det var endda nådigt
sluppet på en aften, hvor
kun Nikolaj Pedersens mange redninger skånede MorsThy fra en endnu større øre-

figen. Mors-Thys keeper
med en fortid i netop Århus
holdt sig på en ganske hæderlig redningsprocent på
34, og det var faktisk imponerende i en kamp, hvor
målmanden havde frygtelige arbejdsbetingelser. Århus
scorede for eksempel uhørte
11 mål på kontra.

Netop det høje antal kontrascoringer er alarmerende. En ting er, at spillet slet
ikke kørte, men det var skuffende, at Mors-Thys spillere
ikke i det mindste kunne
mobilisere vilje til at løbe retur.
Sæsonens ringeste
Når Mors-Thy ellers kom
hjem i forsvaret, så var Århus
ikke et skræmmende bekendtskab. Det var værterne
til gengæld i den anden ende.
Den fysisk stærke Århus-de-

Også blandt de medrejsende tilskuere var minerne præget af den
dårlige præstation. Her Erik Bertie fra ”Bette Balkan Support”.

fensiv pillede pynten af MorsThys offensiv i en grad, som
ikke er set i denne sæson. Det
var med afstand sæsonens
ringeste indsats i angrebet af
Mors-Thy. Intet. Absolut intet
ville lykkes. Og så forfaldt
gæsterne alt for ofte til forudsigelige afslutninger, hvor
spillerne selv tog tre skridt
med bolden og sendte en
ukvalificeret afslutning ind
mod den unge Århus-keeper
Emil Nielsen, der sagde mange tak og samlet for kampen
stod med utrolige 61 i redningsprocent.
Porup var savnet
Mors-Thy var svækket offensivt af, at Jonas Porup måtte
holde bænken med en lille
fibersprængning i baglåret.
Heller ikke Marcus Mørk
kom i spil i angrebet, hvorfor
det følgeligt stod og ikke
mindst faldt meget med Tobias Ellebæk.
Mors-Thys helt store profil
i denne sæson lignede dog
slet ikke sig selv. Ganske

symptomatisk scorede han
sit enlige mål på sit 13. og
sidste forsøg i kampen - på
straffekast.
Men Ellebæk var langt fra
den eneste, som spillede under niveau. Rasmus Søby og
Agnar Jonsson var begge
elendige på højre back,
mens Robert Hostert var den
eneste bagspiller, der lykkedes med noget - desværre
var islændingen kun god i
kampens første fem minutter. I resten af kampen var
han lige så svag som resten
af bagspillerne. Jan Paulsen
forsøgte også med Nicolai
Sommer i bagkæden i korte
sekvenser - men han var
anonym.
Og sådan kan man fortsætte med at remse op af dårlige
præstationer.
Stregspillet
kom aldrig i gang. På venstre
fløj var Henrik Tilsted ikke
nem at få øje på. Et lille plus
var der dog på den modsatte
fløj, hvor Guddi Olafsson
scorede fem mål på seks forsøg.

AALBORG: Håndboldpigerne
fra HF Mors/Nordmors var
i fuld kontrol hele kampen
igennem, da de løb Visse/
Storvorde over ende.
Holdet var godt i gang fra
første fløjt og så sig aldrig
tilbage derefter i en kamp,
de vandt med otte mål.
- Sejren var aldrig i fare.
Forsvaret var godt nok ikke
i gear i første halvleg, hvor
vi ikke fik helt styr på deres
streg, men vi lukkede bare
af i anden halvleg. Samtidig lavede vi 26 frikast, og
et af vores mål før kampen
var minimum 25 frikast, siger træner Jørgen Larsen.
Thilde Frandsen har
igennem de seneste kampe
imponeret, og igen spillede
højrefløjen en flot kamp.
- Hun spillede godt og lavede fem mål på syv skud.
Samtidig fik vi Malene Yde
med igen, efter hun ikke

har været med de seneste
par kampe. Og så fik vi endelig gang i vores tonser,
Katrine Junker, som lavede
fem mål på seks forsøg, lyder det i rosende vendinger
fra Jørgen Larsen, som kan
se sit hold være det mest
scorende i puljen.
Vil have endnu flere mål
- Det vidste jeg faktisk slet
ikke. Nu har vi jo så også
spillet mod bundholdet to
gange, hvor de andre har
fået lidt sværere modstand.
Vi løb også kontra i det,
som vi har efterspurgt de
første fem kampe, og det
var også grundstenene i
sejren. Jeg synes stadig ikke, vi laver nok mål, og jeg
vil gerne op og ramme 25,
men vi er på rette spor, siger træneren.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 8-13
{{Mål: Thilde Frandsen 5, Katrine Junker 5, Malene Yde 4,
Sofie Majgaard 2, Sofie Knudsen 2, Julie Nyby 2, Pernille
Skov 1, Laura Josefsen 1, Anna
Spanggaard 1.

VIF sat på plads
i lokalopgør

Kæmpe klø til MTH
ÅRHUS
MORS-THY
HÅNDBOLD - LIGA HERRER

Jan Paulsen forsøgte sig med en lang række opstillinger i angrebet, men intet virkede.
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HF MORS
VIF
HÅNDBOLD - U18 DR. 2. DIV

28-23

Af Emil Carstens
Studentermedhjælper

NYKØBING: Der var ikke me-

Nikolaj Pedersen var sit holds bedste i Århus. Hans redninger var
med til at skåne de blå for endnu større klø.

KAMPEN I TAL
{{Stillinger undervejs: 4-4, 7-5, 11-5, 13-7 (pause), 17-8, 22-10,
26-12 og 27-15.
{{Mål for Århus: Rune Ohm 5, Stian André Breivik 5, Mads
Kalstrup 4, Sigvaldi Gudjonsson 4, Torben Petersen 3, Frederik
Krarup 3, Kasper Olsen 1, Henrik Hansen 1, Rasmus Nielsen 1.
{{Mål for Mors-Thy: Guddi Olafsson 5, Robert Hostert 4, Christoffer Cichosz Mikkelsen 3, Stefan Nielsen 1, Agnar Jonsson 1, Tobias
Ellebæk 1.
{{Udvisninger: Århus 2, Mors-Thy 4.
{{Dommere: Henrik Johnsen og Ken Cardozo.
{{Tilskuere: 2016 i Ceres Arena.

get, VIF kunne stille op, da
de mødte et stærkt HF
Mors-hold anført af Mads
Andersen.
Kampen havde aldrig
rigtig den store spænding,
og HF Mors sad på spillet
fra start til slut. VIF var
bagud i hele kampen og
var på et tidspunkt nede
med hele syv mål.
- De var i fuld kontrol. De
havde Mads Andersen, der
gjorde forskellen. Jeg vil
skyde på, at han som minimum lavede 10-12 mål og
fem-syv assists. Han gjorde
det onde ved os, og kampen var aldrig rigtigt spændende, siger Lars Mikkelsen, som træner VIF.
VIF gjorde gennem kampen, hvad de kunne for at
holde HF Mors fra fadet,
men der var klasseforskel
på holdene.

- Vi spillede okay med
det, vi kan, men de var bare bedre. Hvis vi skal have
en chance imod dem, skal
ikke lave nogen fejl. Vi lavede nogle i angrebet, som
de straffede med kontrascoringer, men det var i
småtingsafdelingen. Det
gik, som man kunne forvente, fortæller Lars Mikkelsen, som også havde en
smule ros til sine spillere.
Årets bedste af Bisgaard
- Thomas Bisgaard spillede
nok årets bedste kamp og
er ved at være oppe i omdrejninger, og så tog vores
målmænd også godt fra,
roser VIF træneren.
Næste gang holdet skal
spille bliver på udebane
mod Stilling-Hørning
Håndbold.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 15-11
{{Mål for VIF: Thomas Bisgaard 8, Peter Svenningsen 5,
Malthe Søndergaard 3, Lasse
Trans 3, Lasse mark 2, Rune Nielsen 1, Simon Kjær 1.
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