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MORS-THY: Så går den vilde 
trænerjagt for Mors-Thy 
Håndbold.

Otte måneder inden sidste 
arbejdsdag har cheftræner 
Jan Paulsen meddelt sin 
klub, at han ikke ønsker at 
forlænge den kontrakt, der 
udløber i juni 2017.

- Efter denne sæson har jeg 
stået i spidsen for Mors-Thy 
Håndbolds ligamandskab i 
seks rigtig gode og spæn-
dende år, men selv om jeg 
har været virkelig glad for at 
være her, synes jeg nu, at ti-
den er kommet til, at jeg skal 
prøve nogle andre ting af, ly-
der det fra Jan Paulsen i en 
pressemeddelelse fra Mors-
Thy Håndbold.

Jan Paulsen tiltrådte i 
Mors-Thy Håndbold inden 
sæsonen 2011-12 og var i sin 
første sæson meget tæt på at 

føre klubben i slutspillet for 
første gang. Det lykkedes til 
gengæld sæsonen efter, da 
Mors-Thy skabte lokal hånd-
boldfeber og national beno-
velse over at nå helt frem til 
semifinalen, hvor de senere 
mestre fra Aalborg Hånd-
bold over to kampe vandt på 
mindst mulig margin.

Fravalgt trods succes
Trods de gode resultater fik 
Jan Paulsen til omgivelser-
nes overraskelse ikke for-
længet sin kontrakt, men tre 
kampe inde i den nye sæson 
fyrede Mors-Thy efterfølge-
ren Anders Thomsen og blev 
alligevel enig med Jan Paul-
sen om en ny kontrakt.

Hans anden periode i 
Mors-Thy begyndte med 13 
point op til slutspillet og en 
10.-plads i sæsonen 2013-
14, men i den følgende tan-
gerede Mors-Thy sin point-

rekord for grundspillet og 
kæmpede for slutspil til sid-
ste spillerunde.

I sidste sæson var der ved 
afgørelsens stund noget 
længere op til top otte, men i 
denne har Mors-Thy fået en 
fremragende sæsonstart 
med sejre i de to første kam-
pe over GOG og Ribe-Es-
bjerg, hvilket har øget troen 
på, at holdet også i år kan 
byde ind på en plads i slut-
spillet.

- Vi har heldigvis fået en 
helt forrygende start på den-

ne sæson, men inden vi kom-
mer længere hen, vil jeg ger-
ne have min beslutning of-
fentliggjort, så klubben har 
de bedste muligheder for at 
finde min afløser, siger Jan 
Paulsen.

Topprofessionel træner
Det har Mors-Thy nu adskil-
lige måneder til at gøre, og 
spørgsmålet er så, om det 
lykkes at finde en fra samme 
hylde som den tidligere 
landsholdsspiller og ud-
landsprofessionelle.

I den udsendte presse-
meddelelse lægger Mors-
Thy da heller ikke skjul på 
tilfredsheden over Jan Paul-
sens arbejde. Klubben frem-
hæver, at han er begyndt så 
godt som hver sæson med en 
ny grundstamme - og at Jan 
Paulsen på trods af de man-
ge udskiftninger har leveret 
varen.

Jan Paulsen vil videre
TRÆNERSTOP: Mors-Thy skal have ny træner i næste sæson

 { Født 1. november 1971 i 
Sønderborg. 

 {Håndboldopvækst i Vidar 
Sønderborg. Fortsatte siden 
karrieren i VRI Århus (1990-
91), Virum-Sorgenfri (1991-
93), Tromsø HK, Norge 
(1993-94), ROAR Roskilde 
(1994-96), VFL Gummers-
bach, Tyskland (1996), VFL 
Hameln, Tyskland (1997-98), 
Kolding IF (1998-99), US Ivry, 
Frankrig (1999-2001), Papil-
lon Conversano, Italien 
(2001-02) og Århus GF 
(2002-06). Havde desuden 
et kort ophold i spanske BM 
Altea (maj-juni 2003). 

 {Dansk pokalvinder med 
ROAR Roskilde i 1994 og med 
Kolding IF i 1998. 

 {Debuterede på det danske 
landshold med et mål mod 
Ukraine (21-21) i en EM-kvali-
fikationskamp i Brovary, maj 
1993. Spillede sin sidste 
landskamp ved EM 2000 i 
Kroatien, da han scorede to 
gange mod Tyskland (17-19) i 
kampen om 9.-pladsen. Hav-
de forinden også været med 
ved EM i Spanien i 1996, hvor 
Danmark endte som num-
mer 12 af 12 deltagere. Nåe-
de i alt 72 A-landskampe og 
scorede 123 mål foruden 169 
mål i 40 U- og Y-landskampe. 

 {Begyndte trænerkarrieren 
i Flensburg-Handewitt, hvor 
han i perioden 2006-08 var 
assistent for Kent-Harry An-
dersson. Skiftede herefter til 
Team Esbjerg, hvor han var 
cheftræner for klubbens da-
mer, der fik succes i både den 
hjemlige liga og i Europa. 

 {Siden 2011 træner for 
Mors-Thy Håndbold med føl-
gende resultater. (I parentes: 
antal point i grundspillet)  

 {2011-12: Nr. 9 (21)

 {2012-13: Nr. 4 (24)

 {2013-14: Nr. 10 (16) *

 {2014-15: Nr. 10 (24)

 {2015-16: Nr. 10 (19) 
* Overtog i den sæson holdet 
efter tre kampe uden point.  

 { Er uddannet folkeskolelæ-
rer på Århus Dag- og Aftense-
minarium (2002) og under-
viser ved siden af håndbol-
den på håndboldakademiet, 
Idrætshøjskolen i Århus.

FAKTA
JAN PAULSEN

Jan Paulsen efter udesejren over Skive fH 
i oktober 2015.  Arkivfoto: Ole Iversen

- Vi har modtaget Jans be-
slutning med respekt og er 
selvfølgelig først og frem-
mest kede af at skulle skilles, 
men omvendt er vi glade for, 
at det kan ske på denne me-
get ordentlige måde. At Jan 
vælger at melde ud så tidligt, 
er jo et klart tegn på, at han 
har respekt for det tunge og 
svære arbejde, der nu ligger 
foran os med at finde en af-
løser til en kapacitet som 
ham, udtaler Henrik Hede-
gaard fra Mors-Thy Hånd-
bold. 

- At Mors-Thy Håndbold 
har været i ligaen så mange 
år i træk, kan i høj grad til-
skrives Jan. Han har haft en 
fænomenal evne og kræfter 
til at starte med mange nye 
spillere år efter år, og han 
har levet med det faktum, at 
de større ligaklubber har 
overladt oplæringen og 
modningen af adskillige 

klassespillere til ham for 
derefter at plukke dem til 
højere lønninger og større 
set-ups, end vi kan tilbyde i 
Mors-Thy Håndbold, fort-
sætter Henrik Hedegaard.

- Det kræver konstant en-
gagement og vilje - og det er 
bestemt egenskaber, som vi 
kan genkende hos en top-
professionel træner som Jan 
Paulsen. Vi ønsker ham alt 
mulig held og lykke fremo-
ver og er meget ydmyge over 
hans indsats de sidste seks 
år. Ikke mindst da han for tre 
år siden var klar til at rykke 
ind som træner igen - med 
meget kort varsel. Vi var al-
drig kommet helt igennem 
den krise uden Jans hjælp, 
og det vil vi også altid huske 
ham for,” lyder det fra Hen-
rik Hedegaard.

Jan Paulsen er i gang med sin 
sidste sæson hos Mors-Thy.  
 Arkivfoto: Bo Lehm

» Selv om jeg har 
været virkelig glad 

for at være her, synes 
jeg nu, at tiden er kom-
met til, at jeg skal prø-
ve nogle andre ting af.
JAN PAULSEN, træner for Mors-Thy


