Jes Damkjær Nielsen bliver ny elitetræner i HF Mors.  Foto: Privat

Henter ny elitetræner i GOG
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NYKØBING: HF Mors henter

ekspertise på Fyn. Klubbens
nye cheftræner for U16drengene bliver Jes Fisker
Damkjær, som blev præsenteret på klubbens generalforsamling i aftes.
Jes Damkjær er 26 år og
har haft sin håndboldopvækst og træneropvækst i
GOG, hvor han med en afstikker til SUS Nyborg har
trænet nogle af de bedste
ungdomshold i GOG.
Det har blandt andet kastet et DM-guld af sig med
U14-drengene i 2011 - og
derudover fortæller cv’et om
alt fra U12-drenge til U18-ligadrenge samt et fynsseriehold med flere gamle GOGkoryfæer.
Ifølge Lars ”Landmand”
Nielsen, eliteansvarlig på
drengesiden i HF Mors, var
Jes Damkjær fra starten
klubbens
førsteprioritet
blandt feltet af ansøgere.
- Så det er klart, at vi er rigtig glade for at kunne tilknytte så spændende en træner i HF Mors. At vi har fået
det hele til at gå op i en højere enhed, kan vi kun takke
Sports College Mors og især
Skyum
Idrætsefterskole,
hvor Jes bliver ansat på halv

tid tid, for, siger han og forventer meget af klubbens
nye træner, der skal træne
både de bedste drenge på
U14- og U16-årgangene.
- Jes kommer jo med hele
GOG-filosofien, som jo ligner det, vi rigtig gerne også
vil i HF Mors, så at kunne
mixe de to cocktails til en bliver vanvittig spændende, og
vi tror på, at det kan være
med til at løfte vores talent
og udviklingsmiljø endnu et
skridt op og dermed blive
blandt de absolut førende i
hele Danmark, siger han.
Det rigtige tidspunkt
Jes Damkjær, der har planer
om at bosætte sig i Nykøbing, ser frem til at arbejde
med håndboldmiljøet i HF
Mors og på Skyum Idrætsefterskole.
- Jeg har været i GOG i
stort set hele mit liv, så det er
klart, at det også bliver med
en vis form for vemod, at jeg
skal videre i min tilværelse.
Men jeg ser det som det helt
rigtige tidspunkt at komme
ud og prøve noget nyt, og så
gør det jo ikke noget, at det
er i et rigtigt håndboldområde, som Mors og Thy jo er,
siger han.

