Det hollandske U18-landshold
skal blandt andre møde Oliver
Alsøer, når det kommer til
Mors. Arkivfoto: Peter Mørk

Hollands U18-landshold
i træningslejr på Mors
HÅNDBOLD: Besøg på Sports College Mors gav uventet mulighed
Af David Højmark
dh@mf.dk

NYKØBING: En flok af de loka-

le håndboldtalenter får
udenlandske træningsmodstandere til august.
Det hollandske U18-landshold kommer nemlig til Nykøbing for at ligge i træningslejr og spille kampe
mod U18-drengene fra HF
Mors og Mors-Thys 2. divisionshold.
- Jeg har fået lidt kontakt
med Edwin i forbindelse
med, at vi har søgt nogle
trænere til Sports College
Mors og HF Mors, og i den
forbindelse aftalte vi, at han
kunne kigge forbi, hvis han
kom til Danmark, fortæller
Lars ”Landmand” Nielsen,
daglig leder af det lokale

sportscollege, om kontakten
med
Hollands
U18landstræner, Edwin Kippers.
Det var i slutningen af
april, af Kippers var på besøg, og det har så udmøntet
sig i en uventet gentagelse denne gang i form af en hel
koloni på 16 spillere, fire ledere og en chauffør i dagene
6.-10. august, hvor de skal
bo på Nykøbing Mors Vandrerhjem.
- Han så Sports College
Mors og Jyske Bank Mors
Arena og de faciliteter, vi nu
har i det område. Inden han
tog hjem, kørte vi lige en tur
rundt og kiggede lidt i byen
og ved vandet og området
omkring vandrerhjemmet,
fortæller Lars ”Landmand”
Nielsen, der ser store perspektiver i besøget for såvel

håndbolden som Mors som
helhed.
- At det nu har udmøntet
sig i, at de kommer på træningslejr heroppe, er jo helt
fantastisk for både Sports
College Mors, håndbolden i
HF Mors og Mors-Thy Håndbold, men i min verden også
for byen og øen og ikke
mindst
vandrerhjemmet,
selvfølgelig, som har været
rigtig gode samarbejdspartnere i at få besøget i stand,
siger han.
To træningskampe
Lars ”Landmand” Nielsen
vurderer samtidig hollandsk
håndbold som et spændende bekendtskab - også med
henblik på fremtiden, selv
om U18-drengene ikke kvalificerede sig til EM i Kroati-

en, der finder sted netop i
august.
- De skal i stedet til en form
for B-mesterskaber, hvor de
er blandt favoritterne. De er
i en rigtig god udvikling blandt andet fik deres damer
jo sølv ved VM i Danmark i
december, ligesom deres
U20-herrelandshold
har
kvalificeret sig til EM i Danmark til august. På sigt håber de, at de kan kravle op
og være en del af den europæiske top på både dame og
herresiden, siger han.
Programmet for hollændernes besøg på Mors er ikke
helt på plads, men indtil videre ligner det træningskampe mod HF Mors/MTHtalenterne 7. og 9. august og
eventuelt
fællestræning
med dem dagen imellem.

