Landstrænere har øje for Mors
Kasper Lindgren er en af de unge HF Mors-talenter, der kan se
frem til at få sin debut på landsholdet.
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SUCCES: Fire HF
Mors-spillere
udtaget til landsholdsopgaver. Tre
mere i bruttotrup
Af Lars Bang Bertelsen
lbb@mf.dk

NYKØBING: Ungdomsafdelin-

gen i HF Mors er gået fra succes til succes de senere år
med to ligahold i den netop
overståede sæson som den
foreløbige kulmination.
Og nu har landstrænerne
også for alvor fået øjnene op
for talentmassen på Mors.
DHF har netop udtaget de
første landshold til det nye
U17-landshold. Talentmassen i årgangen er så stor, at
landstrænergruppen har udtaget to landshold med to
gange 16 spillere. Der er ikke tale om et A- og et B-hold,
men mere, at landstræneren
har udtaget holdene, så spillernes kompetencer passer
sammen.
Fantastisk
- Det er fantastisk. Det er
endnu en frugt af det målrettede arbejde, som er foregået i HF Mors gennem de
senere år. Vi vil gerne være
hele nordvestjyllands kraftcenter for talentudvikling,
og med de her spillere udtaget, så er vi kommet et skridt
videre, siger Lars Svane Nielsen, der er talentchef i

Mors-Thy Håndbold.
Fra årgang 98, som i den
kommende sæson skal spille
U18, er Kasper Lindgren og
Frederik Rettig udtaget til
det hold, som mødes til træning i Brøndby og efterfølgende spiller med i en turne-

ring i Frankrig i slutningen
af juni. På samme hold er
udtaget Sebastian Hinnerup, årgang 99 og U16 spiller i næste sæson, som i den
kommende sæson kommer
til HF Mors fra Viborg.
Ligeledes fra årgang 99

har HF Mors fået udtaget
Oliver Alsøer. Han skal ikke
med til Frankrig men derimod med det andet danske
U17-landshold til ungdomsOL i Georgien i slutningen
juli og starten af august. De
fire spillere har i maj været

med til DHFs talenttræning
og har desuden være med
på forbundets sommerlejr.
Tre mere i bruttotruppen
Foruden de fire spillere,
som altså kan se frem til at
trække den rød-hvide lands-

holdsdragt på, så har HF
Mors endnu tre spillere med
i U17-landsholdets bruttotrup. De tre spillere er alle
fra årgang 99, og det er Frederik Tilsted, Simon Vestergaard og Nicklas Gravgaard
Nielsen. De er indkaldt som

medier til trænerseminaret
”Tophåndbold Symbosium”
i starten af juni.
Så talentmassen stortrives i HF Mors, hvor Lars
Svane Nielsen da også forventer, at klubben stiller
stærke U16- og U18-hold
igen i den kommende sæson.
- Turneringsstrukturen er
ændret lidt, så det er lidt
svært at sige, hvor vi bliver
placeret, men målsætningen er da, at vi igen skal være med i de bedste rækker.
Dog er der allervigtigste stadig, at den enkelte spiller
udvikler sig så meget, som
muligt. Vi har fået skabt et
miljø, hvor spillerne kan
rykke sig rigtig langt, hvis
de vil arbejde hårdt for det.
Vi er først og fremmest interesseret i at arbejde med de
spillere, som virkelig vil gøre en indsats for at blive så
god som muligt. Forhåbentlig kan vi skabe ligaspillere
til Mors-Thy Håndbold af
den vej, men indsatsen
kommer også områdets øvrige divisionsklubber til
gavn, siger Lars Svane Nielsen.

