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TRÆNERSKIFT: Det er lidt af en

Mors-Thys kommende cheftræner optrådte sympatisk og karismatisk ved præsentationen.

charmetrold, der tager over
som cheftræner i Mors-Thy
Håndbold fra næste sæson.
Med smil på læben og
glimt i øjet tryllebandt Søren Hansen forsamlingen,
da han i går blev præsenteret som Jan Paulsens afløser.
Der var anekdoten om
Hansens første kamp for
TTH Holstebro i 2007 - såmænd i Morsø Ungdoms-

gaard, hvor gæsterne vandt
med et mål på en scoring i
sidste sekund af... netop Søren Hansen. Der var flotte
ord om Mors-Thys lokale
opbakning og roser for klubbens talentudviklingsarbejde gennem mange år. Og
der var et ønske om at trække på alle lokale kræfter for
at løfte klubben yderligere.
Men charme gør det ikke
alene, når Søren Hansen efter sommerferien siger farvel til en tilværelse som andenviolin og for alvor skal
træde i karakter som cheftræner. Jan Paulsen kommer til at efterlade et par

store sko. Men dem skal Søren Hansen såmænd nok
kunne fylde ud.
I den danske håndboldverden står der stor respekt
om Søren Hansen, der kan
blive lige præcis den saltvandindsprøjtning, som kan
rykke Mors-Thy Håndbold
videre.
Mors-Thy har med ansættelsen af en blot 36-årig
coach uden cheftrænererfaring truffet et modigt valg.
Men det kan også vise sig
at være et klogt valg. På seancen i Thisted i går strålede den unge træner af engagement, og der er ingen tvivl

om, at han vil arbejde benhårdt for at nå resultater.
Søren Hansen har i Holstebro også haft fingre i talentudviklingen. Den kobling
kan blive interessant i MorsThy, hvor Jan Paulsen ofte
er blevet skudt i skoene, at
han aldrig har vist den store
interesse for ungdomsarbejdet endsige udviklingen af
talenterne i anden række på
andetholdet. Paulsen har altid haft alt sit fokus på at
skabe resultater med sit ligahold. Og det skal også være den altoverskyggende
førsteprioritet for den nye
træner. Men det bliver det

også. Søren Hansen var i
sidste sæson med til at gøre
TTH Holstebro til grundspilsvinder og sølvmedaljetager i en stærk dansk herreliga. Den slags resultater opnår man kun med et skarpt
resultatorienteret fokus, så
ham der Søren ved godt,
hvad det drejer sig om.
Også selv om han kommer
til en klub på en lavere hylde. Som Søren Hansen selv
sagde: ”Det gælder om at
løfte i flok og i princippet
overpræstere i fællesskab”.

