HF Mors har drengetrænerne på plads
UNGDOM: Flere tidligere klubnavne gør comeback
Af David Højmark
dh@mf.dk

NYKØBING: HF Mors har træ-

nerne for næste sæsons bedste ungdomsdrenge på
plads, og ifølge klubben selv
bliver det et særdeles stærkt
hold, der kommer til at arbejde med de lokale håndboldtalenter.
- Det ser spændende ud.
Det er nok det bedste trænerteam, vi nogensinde har
haft, lyder det fra Lars Svane
Nielsen, eliteudvalget i HF
Mors og talentchef i MorsThy Håndbold.
Han har været med til at
samle en flok trænere, der er
en blanding af allerede fungerende trænere, gamle
kendinge og nye navne tilsat
input fra Mors-Thys ligatrup.
Hos U18-drengene fortsætter Lars Krarup og Torben Simonsen arbejdet fra
sidste sæson og får tilgang af
tidligere HF Mors-spiller
Flemming Hangaard, der i
en årrække har været træner
for Morsø HK’s herresenior.
- Det bliver spændende.
Flemming er en stor kapacitet, og han kommer med rigtig god viden, så det ser vi
frem til, siger Lars Svane Nielsen og tilføjer, at hovedansvaret for U18-herrerne ligger hos Lars Krarup, der
sammen med Torben Simonsen også fortsætter arbejdet med Mors-Thys 2. divisionshold.
Hos U16-drengene fort-

Mors-Thys ligafløj Gudmundur Olafsson er blevet en del af trænerteamet hos U16-drengene i HF Mors.
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sætter Martin Holmgaard
som træner. Og han får et
prominent navn som assistent, da Mors-Thys Gudmundur Olafsson har sagt ja
til at være med.
- Det primære for ham bliver træningslokalet. Der er
der, han kan rykke spillerne.
Men vi forsøger også at lægge kampene, så han kan være med der, siger Lars Svane
Nielsen.
U16-drengene får samtidig en gammel kending med
i trænerteamet, da Steen
Svenningsen får ansvaret for
andetholdet.
Endelig er Lars Svane Niel-

sen selv en af de gamle kendinge, når han vender tilbage til trænerstolen for U14drengene. Det bliver i samarbejde med endnu en ligafløj, Henrik Tilsted, mens en
tredje fra Mors-Thys ligatrup, Marcus Christensen,
tager sig af andetholdet i
samarbejde med Kaare Larsen.w
Ikke dyrere end før
Alt i alt vurderer Lars Svane
Nielsen, at de tre ældste
drengeårgange er rigtig godt
besat med trænere.
- Nu er rammerne lagt for,
at vi kan udvikle flere lands-

holdsspillere, siger han.
- Jeg kan ikke mindes, at
det nogensinde har set så
godt ud. Vi har haft mange
dygtige trænere gennem tiden, men ikke som det er
bygget op nu med flere folk
omkring det hele og kompetente folk alle steder - også
på andetholdene, siger han
og afviser, at den kommende
sæsons trænerkollegie er dyrere end de foregående.
- Vi overholder de budgetter, vi har haft de andre år,
siger han.

