Martin Holmgaard
stopper i HF Mors
OPSIGELSE: U16-ligatræneren vil videre i karrieren
Af David Højmark
dh@mf.dk

NYKØBING: Seks år som ung-

domstræner i HF Mors får en
ende til sommer for Martin
Holmgaard Pedersen.
Den 34-årige træner, der
to sæsoner i træk har ført
U16-drengene i ligaen, afleverer i dag formelt sin opsigelse, som han begrunder
med personlige ambitioner.
- Jeg har været rigtig glad
for at være i HF Mors og været med til at bygge noget op.
Der har været en masse at
arbejde med, og det har været super for både mig og
klubben, at vi har gået igennem en udvikling sammen,
siger han.
Men nu er tiden altså kommet til næste skridt i trænerkarrieren.
- Jeg har ambitioner om at
komme videre i min drøm
om at blive seniortræner.
Det er ved at være tid til at
prøve noget nyt og komme
op på et højere plan, siger
han.
Klar til udlandet
Martin Holmgaard, der er
fra Roslev og begyndte trænerkarrieren i HRH, har også en fortid i Viborg HK, hvor
han blandt andet var med til
at vinde DM-guld med klubbens U18-piger.
Siden forsøgte han sig som
træner for Mønsted/Sparkærs dameseniorhold i 3. division, men måtte erkende,
at det nok var en tand for tidligt i karrieren at blive seni-

Martin Holmgaard (tv.) forlader HF Mors til sommer.

»

Hvis jeg skal til udlandet og prøve det af, skal
det være nu, før familie og alverdens ting
kommer ind over.

MARTIN HOLMGAARD, håndboldtræner i HF Mors

ortræner. Men efter seks års
trænerarbejde i HF Mors og
en erhvervet diplomtræneruddannelse, den højeste inden for Dansk Håndbold
Forbund, føler han sig klar
til at træne voksne håndboldspillere.
- Når man udvikler sig
igennem årene, bliver man
også bekræftet i, at man har
kompetencer, der vil kunne

fungere på seniorniveau, siger Martin Holmgaard.
Han fortsætter indtil videre sit job på Skyum Idrætsefterskole, men er klar til at
rykke teltpælene op og forfølge et eventyr.
- Hvis jeg skal til udlandet
og prøve mig af, skal det være nu, før familie og alverdens ting kommer indover,
siger han og forholder sig til
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rygter om, at en tysk klub er
inde i billedet.
- Der er mange ting i spil,
men ikke noget fast, siger
han.
Slutter gerne med DM
Martin Holmgaard blev med
sine U16-drenge nummer fire i Årets Sportsnavn 2015
og håber nu at sætte HF
Mors-punktum med en kvalifikation til DM.
- Det er drømmescenariet
at slutte af på den måde. Det
er ikke urealistisk, som det
ser ud nu, men det bliver
svært, siger han.

