Mors-Thy Håndbold
har ny træner klar
PRESSEMØDE: Det ligner en præsentation af Søren Hansen i morgen
Af David Højmark
dh@mf.dk

MORS-THY: Mors-Thy Hånd-

bold har fundet afløseren for
cheftræner Jan Paulsen.
Han bliver præsenteret officielt i morgen i Thisted.
Søndag aften meddelte
klubben på sin hjemmeside,
at den indkalder til pressemøde tirsdag formiddag hos
Thisted Forsikring, den ene
af klubbens to hovedsponsorer.
Ordlyden i nyheden er ultrakort formuleret og indeholder ikke andre oplysninger end tid og sted. Henrik
Hedegaard, bestyrelsesmedlem i Mors-Thy Håndbold
med det sportslige som arbejdsområde, ønsker heller
ikke at uddybe med flere informationer, men ifølge
Morsø Folkeblads oplysninger bliver en af deltagerne
på pressemødet i morgen
den mand, der skal afløse
Jan Paulsen som ligatræner.
Og meget tyder på, at det
bliver Søren Hansen, nuværende trænerassistent hos
for herrerne i TTH Holstebro
og for tiden også vikarierende cheftræner under Pether

Jan Paulsen under ligakampen i lørdags. I morgen bliver hans afløser præsenteret.  Foto: Diana Holm
Krautmeyers sygdomsfravær hos damerne. Han blev
af TV2 Sporten i sidste uge
bragt på banen som kandidat til jobbet som ligatræner
i Mors-Thy - et rygte, som
hverken Mors-Thy Håndbold eller TTH Holstebro
dog ønskede at kommentere
på.
Morsø Folkeblad talte søndag aften med den 36-årige

håndboldtræner, som heller
ikke ønskede at kaste lys
over sagen - og som hverken
bekræftede eller afviste, at
han i morgen skal en tur til
Thisted.
TTH melder noget ud i dag
Når en spiller eller træner
skifter mellem to klubber, er
det normal praksis, at klubben, der siger farvel, får lov

til at offentliggøre afskeden
først - men uden at afsløre,
hvor vedkommende skal
hen.
Ifølge Morsø Folkeblads
oplysninger vil TTH Holstebro i dag udsende en pressemeddelelse. Det er dog ikke
bekræftet, at den handler
om Søren Hansen, der er på
kontrakt i klubben til 2018.

