Ny U16-træner er lige om hjørnet
Af David Højmark
dh@mf.dk

Afløseren for
Martin Holmgaard er lige på
trapperne.
I weekenden holder HF
Mors jobsamtaler med flere
kandidater til jobbet som
U16-træner, og ifølge Lars
”Landmand” Nielsen, talentog udviklingschef i MorsThy Håndbold, ser det meget lovende ud.
- Der er ansøgere fra hele
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landet, så det bliver spændende. Vi skal nok finde en
rigtig god kandidat, siger
han.
Martin Holmgaard har to
sæsoner i træk ført sine U16drenge i ligaen, men skifter
efter denne sæson til HRH
74, hvor han skal overtage
klubbens divisionsherrer.
I HF Mors har han været
ansat i en kombinationsstilling mellem HF Mors og Skyum Idrætsefterskole. Sådan
bliver det også for afløseren,

som derfor skal være både
håndboldtræner i HF Mors
og lærer på efterskolen. Men
om det skal være 50 procent
træner og 50 procent lærer
er ikke afgjort og kommer
også til at afhænge af den
ansattes kvalifikationer.
- Der er ikke aftalt noget på
forhånd om, hvor meget lærer og hvor meget træner,
man skal være. Det kan være, at vi skal gå lidt på kompromis, og det kan være, at
Skyum skal gå lidt på kom-

promis, siger Lars ”Landmand” Nielsen.
Lars Krarup fortsætter
Han melder samtidig trænerposten for Mors-Thys andethold i næste sæson for
næsten afgjort. Lars Krarup,
der har holdet nu, ser nemlig
ud til at fortsætte.
- Vi satser på, at Lars stadig
er en del af det. Det arbejder
vi på. Vi er ikke 100 procent i
land, men vi har en mundtlig aftale, siger Lars ”Land-

mand” Nielsen, der tilføjer,
at Mors-Thy ikke har planer
om at skifte træner, selv om
det skulle ende med en nedrykning.
- Så skal vi bare op igen.
Men hvis vi skulle rykke ned,
kan det godt være, at vi skal
ud og finde et par rutinerede
spillere. Man kan godt blive i
en række med et ungt hold,
men det er sværere at rykke
op, fordi der kommer udfald
for så unge spillere, siger
han.

Samtidig lader han forstå,
at Lars Krarups til tider kontante facon over for sine spillere ikke har svækket opbakningen til ham fra hverken
klub eller spillere.
- Han stiller krav, og det
skal man også gøre. Hans
hovedformål er, at de skal nå
så langt som muligt, og det
når man ikke med fløjlshandsker, siger Lars ”Landmand” Nielsen.

