U21-landstræner skyder
HF Mors-opfattelse ned
TALENTUDVIKLING: Højden afgør ikke, om man kommer på landsholdet
Af David Højmark
dh@mf.dk

NYKØBING: HF Mors-talentet

Peter Overgaard kommer ikke på ungdomslandsholdet,
fordi Dansk Håndbold Forbund (DHF) har besluttet, at
han ikke er høj nok.
Sådan lød påstanden fra
HF Mors-træner Lars Krarup
i Morsø Folkeblad i forbindelse med kåringen af U18spilleren som efterårets MFtopscorer. Artiklen blev læst
i DHF, og blandt andet derfor var forbundets talentansvarlige i onsdags til møde
hos HF Mors.
Og nu slår Claus Hansen,
der også er U21-landstræner, fast, at højden ikke spiller en afgørende rolle for udvælgelsen af talenter.
- Det drejer sig om kompetencer og ikke om, hvor stor
man er. Det er vigtigt, at alle
spillere føler, de har muligheden for at kunne være
med, og det, der understreger det mest, er, at der er
spillere
i
U21-landsholdstruppen, også højrehåndede bagspillere, som er
mindre end Peter, siger
Claus Hansen.
Mange konkurrenter
Peter Overgaard har især i
denne sæson vist sig som et
af de senere års største lokale håndboldtalenter. Men
ifølge U21-landstræneren
skal han blive bedre defensivt for at rykke nærmere en
status som landsholdsspiller.
Det skyldes blandt andet,
at forbundet, ifølge Claus
Hansen, ser efter spillertyper, som har potentiale til at
supplere det nuværende Alandshold.
- Hvis vi skal have nogen,

Peter Overgaard er ikke afskrevet af DHF-systemet. 
der kan flytte os endnu længere op mod guldmedaljerne, er vi nødt til at have nogen, der er rigtig dygtige til
at dække op. Rækken af
bagspillere, der er stærkere
angrebssmæssigt end forsvarsmæssigt er forholdsvis
lang. Derfor vil en spiller
som Peter også ryge længere
tilbage i køen, hvis han ikke
bliver stærkere til at dække
op, lyder vurderingen, som
bliver suppleret af en opfordring om også at videreudvikle de offensive kvaliteter.
- Det er rigtig vigtigt, at
han finder nogle våben, der
gør, at han kan skille sig ud
fra andre. Derfor må han
gerne finde nogle stående
skud fra mellemdistancen.
Og han må gerne stå i lære
hos Jac Karlsson. De har nogenlunde samme fysik, og
derfor er det vigtigt, at han
kan nogle af de ting, Jac kan,
siger han om playmakeren
på Mors-Thys ligahold.

»

Derfor vil en spiller
som Peter også ryge længere tilbage i
køen, hvis han ikke bliver stærkere til at dække op.
CLAUS HANSEN, U21-landstræner

- Peter skal være dygtig til
at sætte spillet op og gøre
stregspillerne og medspillerne gode, tilføjer Claus
Hansen, som vurderer, at Peter Overgaard i seniorårene
bliver centerspiller og ikke
back.
Ros for talentudvikling
U21-landstræneren kalder i
øvrigt mødet med HF Mors
for både godt og konstruktivt.
- Jeg besøgte dem også for
halvandet år siden, og det er
rigtig fint at komme rundt
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og få snakket om tingene.
Det skaber tit forståelse for
hinandens synspunkter, når
man mødes, siger han og tilføjer, at HF Mors-ledere og
-trænere også er velkomne
til landsholdssamlinger, så
de kan få indtryk af, hvem
klubbens egne spillere er oppe imod.
Og så roser han HF Mors
for at udvikle spillere på et
højt niveau både på U16- og
U18-årgangene.
- Og det er spændende
med samarbejdet med Skyum og det velfungerende
college. Der er slet ingen
tvivl om, at man er på vej i
rigtig retning, siger Claus
Hansen, som glæder sig
over, at HF Mors har skabt et
talentmæssigt fyrtårn i et
vigtigt geografisk område.
- Vi tror meget på, at man
udvikler sig bedst, hvis man
kan blive i lokalområdet og
være i trygge rammer, siger
han.

