Martin Holmgaard ny
træner i HRH
KLUBSKIFTE: HF Mors-træneren bliver seniortræner for 2. divisionsherrerne
Af David Højmark
dh@mf.dk

ROSLEV: Den afgående U16ligatræner i HF Mors, Martin
Holmgaard, får sit ønske om
seniorbold opfyldt.
For nylig afleverede han
sig opsigelse i HF Mors med
ambitioner om at tage et
trænermæssigt skridt op, og
det bliver i barndomsklubben HRH, hvor han afløser
sin kammerat og tidligere
træner, Jes Bak.
- Nu har jeg udviklet mig
selv og været med til at udvikle noget inden for ungdomshåndbolden i HF Mors,
så nu var det tid at søge op.
Det har jeg haft planer om i
et stykke tid, siger han og
glæder sig over, at netop
HRH gav ham chancen.
En klub i Norge var ellers
også ude med snøren, men
Martin Holmgaard endte
med at sige nej tak.
- Det var ikke så spændende, som det kan blive i HRH,
siger han.

Skal skabe ny kultur
HRH, der har en god portion
spillere med håndboldfortid
på Mors i truppen, er i øjeblikket placeret midt i 2. division. En tilbagevenden til
1. division, som klubben gæstede i sæsonen 2011-12,
kræver et længere træk, som

Martin Holmgaard (tv) skal træne 2. divisionsherrerne i HRH. 
Martin Holmgaard skal være
med til at sætte i gang.
- Til at starte med skal jeg
koncentrere mig om seniorholdet, men jeg skal også
være med til at præge ungdomsrækkerne og skabe en
ny kultur, siger han.
Det har han også været
med til i HF Mors. Nu bliver

han så ansat i en af klubbens
lokalrivaler og konkurrenter
på talentområdet, men Martin Holmgaard understreger, at det ikke er hans tanke
at spænde ben for HF Mors.
- Jeg har stor kærlighed for
HF Mors, så det bliver ikke
sådan, at jeg skal lave et andet tilbud til spillerne. De

Arkivfoto: Peter Mørk
bedste spillere skal være,
hvor det bedste tilbud er,
men der skal også være noget for de næstbedste, siger
han.
Martin Holmgaard tiltræder i HRH fra og med næste
sæson. Kontrakten gælder
frem til sommeren 2018.

