FAKTA
JAN PAULSEN
{{Født 1. november 1971 i
Sønderborg.
{{Håndboldopvækst i Vidar
Sønderborg. Fortsatte siden
karrieren i VRI Århus (199091), Virum-Sorgenfri (199193), Tromsø HK, Norge
(1993-94), ROAR Roskilde
(1994-96), VFL Gummersbach, Tyskland (1996), VFL
Hameln, Tyskland (1997-98),
Kolding IF (1998-99), US Ivry,
Frankrig (1999-2001), Papillon 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-kvalifikationskamp 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. Havde forinden også været med
ved EM i Spanien i 1996, hvor
Danmark endte som nummer 12 af 12 deltagere. Nåede i alt 72 A-landskampe og
scorede 123 mål foruden 169
mål i 40 U- og Y-landskampe.

Jan Paulsen vil videre

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

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

TRÆNERSTOP: Mors-Thy skal have ny træner i næste sæson
Af David Højmark
dh@mf.dk

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 spændende år, men selv om jeg
har været virkelig glad for at
være her, synes jeg nu, at tiden er kommet til, at jeg skal
prøve nogle andre ting af, lyder det fra Jan Paulsen i en
pressemeddelelse fra MorsThy 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 håndboldfeber og national benovelse over at nå helt frem til
semifinalen, hvor de senere
mestre fra Aalborg Håndbold over to kampe vandt på
mindst mulig margin.
Fravalgt trods succes
Trods de gode resultater fik
Jan Paulsen til omgivelsernes overraskelse ikke forlænget sin kontrakt, men tre
kampe inde i den nye sæson
fyrede Mors-Thy efterfølgeren Anders Thomsen og blev
alligevel enig med Jan Paulsen om en ny kontrakt.
Hans anden periode i
Mors-Thy begyndte med 13
point op til slutspillet og en
10.-plads i sæsonen 201314, men i den følgende tangerede Mors-Thy sin point-

»

Selv om jeg har
været virkelig glad
for at være her, synes
jeg nu, at tiden er kommet til, at jeg skal prøve nogle andre ting af.

JAN PAULSEN, træner for Mors-Thy

rekord for grundspillet og
kæmpede for slutspil til sidste 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 kampe over GOG og Ribe-Esbjerg, hvilket har øget troen
på, at holdet også i år kan
byde ind på en plads i slutspillet.
- Vi har heldigvis fået en
helt forrygende start på den-

ne sæson, men inden vi kommer længere hen, vil jeg gerne have min beslutning offentliggjort, så klubben har
de bedste muligheder for at
finde min afløser, siger Jan
Paulsen.
Topprofessionel træner
Det har Mors-Thy nu adskillige måneder til at gøre, og
spørgsmålet er så, om det
lykkes at finde en fra samme
hylde som den tidligere
landsholdsspiller og udlandsprofessionelle.
I den udsendte pressemeddelelse lægger MorsThy da heller ikke skjul på
tilfredsheden over Jan Paulsens arbejde. Klubben fremhæver, at han er begyndt så
godt som hver sæson med en
ny grundstamme - og at Jan
Paulsen på trods af de mange udskiftninger har leveret
varen.

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

- Vi har modtaget Jans beslutning med respekt og er
selvfølgelig først og fremmest kede af at skulle skilles,
men omvendt er vi glade for,
at det kan ske på denne meget 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 afløser til en kapacitet som
ham, udtaler Henrik Hedegaard fra Mors-Thy Håndbold.
- At Mors-Thy Håndbold
har været i ligaen så mange
år i træk, kan i høj grad tilskrives 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, fortsætter Henrik Hedegaard.
- Det kræver konstant engagement og vilje - og det er
bestemt egenskaber, som vi
kan genkende hos en topprofessionel træner som Jan
Paulsen. Vi ønsker ham alt
mulig held og lykke fremover 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 aldrig kommet helt igennem
den krise uden Jans hjælp,
og det vil vi også altid huske
ham for,” lyder det fra Henrik Hedegaard.

{{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 folkeskolelærer på Århus Dag- og Aftenseminarium (2002) og underviser ved siden af håndbolden på håndboldakademiet,
Idrætshøjskolen i Århus.

Jan Paulsen er i gang med sin
sidste sæson hos Mors-Thy. 
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