Passer timingen også denne gang?

Jan Paulsen, da han i
2011 blev præsenteret
som ny træner for MorsThy Håndbold.
 Arkivfoto: Peter Mørk

Efter en af de første triumfer:
hjemmesejren over BSV i december 2011.  Arkivfoto: Bo Lehm

Jonas Porup får et blik i EHF Cupkampen mod Fyllingen Bergen i
2013. 
Arkivfoto: Bo Lehm

TRÆNERSKIFTE: Mors-Thy får svært ved at finde en afløser på Jan Paulsens niveau
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MORS-THY: De store spekulationer

og gætterier er i gang. Hvem skal
afløse Jan Paulsen efter denne sæson?
Torsdag meddelte den 44-årige
træner for Mors-Thy Håndbold, at
den nuværende sæson bliver hans
sidste ved roret. Efter seks år - kun

afbrudt af et kort, men uskønt forløb, da Mors-Thys ledelse i 2013
forsømte at belønne succestræneren med en kontraktforlængelse er den karismatiske træner fortid,
når nuværende sæson rinder ud.
Man kan sige meget om Jan Paulsen - og man skal ikke lede længe i
det lokale håndboldmiljø for at finde folk, der ikke bryder sig om
hans karakter. Ord som ”krukket”
og ”arrogant” har igennem alle
seks år hængt ved på en træner, der
også formår at genere journalister,
når han uden respekt for deadline

og pressede arbejdsvilkår bliver
længe i omklædningsrummet efter
en kamp eller viser sig vanskelig at
træffe på telefonen.
I håndboldmiljøet møder man
også jævnligt kritiske røster om
Paulsens indsats (eller mangel på
samme) for talentpleje i udviklingsklubben Mors-Thy. Det er efter min mening en urimelig kritik,
for selv om også jeg har savnet indskiftninger af eksempelvis den HF
Mors-udviklede Peter Overgaard,
er den helt aktuelle succeshistorie
med Mads Andersen et oplagt ek-

sempel på, at Jan Paulsen ikke er
bange for at bruge de unge - når bare han kan se en sportslig gevinst
ved det.
Dét er Jan Paulsen nemlig først
og fremmest: resultatorienteret.
Og dét har været Mors-Thys store
lykke i en epoke, man på ingen måde kan tage for givet vil blive fulgt
lige så godt op med en anden mand
ved roret.
Fire gange slutspilskandidat
Jan Paulsen har haft det fulde ansvar for sammensætningen af

Mors-Thys ligatrup i fem af de seks
sæsoner, han har været i klubben.
Den mest berømte af de fem sæsoner endte med eufori og håndboldfeber i et eventyr uden sidestykke.
Men allerede i sin første sæson
viste Jan Paulsen, at han trods et
væld af skader og en ny ligatrup
kunne skabe resultater, da hans
hold helt frem til sidste spilledag
kæmpede for en plads i slutspillet.
Det gjorde Mors-Thy også i 2015,
da ligaholdet nåede imponerende
24 point i grundspillet - et antal,
der i tre af de fem foregående sæso-

ner havde været nok til en plads i
top otte. Ja, to gange endda top
syv. Og minsandten om Jan Paulsens hold ikke også var slutspilskandidat til langt hen i foråret
2016, inden der med en mager pointhøst i de tre sidste kampe alligevel endte med at være et hul på fem
point til top otte.
Det er for tidligt at godkende den
nuværende sæson, men starten har
været forrygende, og vurderet ud
fra den er det igen lykkedes for Jan
Paulsen at trodse stor spillerafgang
efter for tredje år i træk at have mi-

stet både sin anfører, sin topscorer
og flere andre profiler. Så hvis
Mors-Thy i dag tager fra Randers
med endnu en sejr, er der lagt op til
en kamp med episk potentiale, når
Kolding-København næste torsdag
kommer til Nykøbing for at møde
ligaens nummer et.
Et pletskud af rang
Så man kan sige meget om Jan
Paulsen - og han har helt sikkert
været en mundfuld at kapere for
folk i og omkring Mors-Thy Håndbold. Men man kommer ikke uden

om, at han har været et pletskud
for fyrtårnet i den lokale sportsverden - ganske imponerende over en
så sjælden lang periode som seks
år i samme trænerstol.
Og hvem skal så afløse ham? Det
handler som så meget andet i sportens verden om timing. For eksempel skal man ikke underkende timingens værdi for Jan Paulsen i at
melde tidligt ud om sit stop i MorsThy. Det er rigtigt, at det hjælper
Mors-Thy i at finde en afløser. Men
det er også god timing for Jan Paulsen at melde sig ledig fra næste sæ-

son, mens Mors-Thy helt aktuelt er
nummer et - og mens selveste Bent
Nyegaard roser ham for fremragende trænerarbejde.
Timingen passede for Mors-Thy,
da Paulsen var ledig i 2011.
Spørgsmålet er, om den gør det
igen i 2017.
Den gør den ikke, hvis klubben
drømmer om at hyre det højt respekterede trænertalent Nicolej
Krickau, der er bundet i Skanderborg til 2018. Det samme er et andet spændende navn, Jesper Holm
i Randers HH.

Hos samme bys håndbolddamer
er sallingboen Ryan Zinglersen
derimod kontraktfri efter denne
sæson. Han var også et emne i
2011, så måske finder parterne
hinanden denne gang - med timingen som hjælp?
Det er spekulationer og gætterier, og indtil Mors-Thy har afløseren klar, vil det vrimle med forslag
fra nær og fjern.
En ting er dog sikkert: Med de
penge, Mors-Thy har til rådighed,
bliver det ikke nemt at finde en afløser på niveau med Jan Paulsen.

