HF Mors-træner:
Nicklas Graugaard
kan nå langt
Af David Højmark
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MORS: Fra U16-drengenes

andethold i HF Mors til
U18-drengenes landshold
- på et halvt år.
Udviklingen er gået
stærkt for Nicklas Graugaard, U16-målmand i HF
Mors og udtaget til det
danske U18-landshold, der
i januar spiller 4-nationersturnering på Sjælland.
Og ifølge hans træner
Martin Holmgaard er det
på ingen måde tilfældigt.
- Nicklas kan nå langt.
Han er en af dem, vi godt
kan komme til at se på
landsholdet i fremtiden,
beskriver han sit unge målmandstalent.
Det skyldes blandt andet
den fysiske styrke hos
Nicklas Graugaard.
- Han har et kæmpe potentiale i forhold til sin
størrelse. Han er jo en stor
målmand og har potentiale
til at blive et par centimeter højere endnu, siger HF
Mors-træneren om sin
godt og vel to meter lange
U16-keeper.
- Samtidig er han en meget rolig målmand. Han
står med en stor coolnes,
så hans topniveau er allerede nu rigtig højt, siger
Martin Holmgaard.
Holdt modstandere nede
Nicklas Graugaard har i efteråret været en af nøglespillerne på det U16-hold,
der relativt sikkert kvalificerede sig til forårets ligakampe. I de fleste kampe
lykkedes det at holde modstanderne nede i nærhe-

den af 20 scorede mål - og
også i målrige kampe viste
han sine evner - for eksempel med to store redninger i
sidste minut af hjemmesejren på 27-26 over Aars HK.
Men så sent som i foråret
var han endnu på andetholdet i HF Mors - ifølge
Martin Holmgaard ud fra
en tanke om at føre ham
stille og roligt frem.
- Han har altid været god,
men ikke altid en af de
bedste. Så han har haft
masser af tid til at kunne
udvikle sig, siger han og
beskriver Nicklas Graugaard som en bundseriøs
håndboldspiller, der med
Øster Jølby som base samtidig har fødderne solidt
plantet i jorden.
Mod de bedste
I begyndelsen af januar
skal han så prøve kræfter
med de bedste U18-spillere
fra Kroatien, Slovenien og
Frankrig. Og udtagelsen af
ham skal også ses som et
udtryk for den linje, Dansk
Håndbold Forbund følger i
udtagelsen af deres ungdomslandshold.
- Han er en af dem, som
man på længere sigt kan se
noget i, siger Martin Holmgaard.

