Mads K. Andersen i kampen mod Skanderborg for en måned siden. 
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Længere kontrakt til
Mads K. Andersen
FORLÆNGELSE: Den unge bagspiller er nu i Mors-Thy til 2018
Af David Højmark
dh@mf.dk

MORS-THY: En overraskende

god sæsonstart har nu kastet
en længere kontrakt af sig til
Mors-Thys Mads K. Andersen.
Den 19-årige bagspiller,
der debuterede for ligaholdet i denne sæson, har forlænget aftalen, så den nu
gælder til 30. juni 2018.
- Jeg er ufatteligt glad for
at være i Mors-Thy Håndbold, så valget har været let
og helt naturligt for mig. Jeg
er faldet godt til både på og
uden for banen og har fået
masser af tillid, siger Mads
K. Andersen, der har været
på holdkortet i samtlige ni ligakampe i denne sæson og
scoret i fem af dem. Senest
to gange i søndags mod Aalborg Håndbold, da han kom
på banen efter pausen og
med energi og vilje i angrebet var med til at løfte sit
hold ud af en dårlig åbning
på anden halvleg.

Det er dog mest i forsvaret,
man har set Mads K. Andersen i aktion. Og det på trods
af, at han i hele sidste sæson
kun spillede i angrebet for
Mors-Thys andethold i 2. division.
- Jeg synes selv, jeg har været inde i en god periode, og
det vil jeg selvfølgelig arbejde videre på både i indeværende sæson og i den kommende. Jeg har lært en masse af Jan Paulsen og vil fortsat suge til mig, siger Mads
K. Andersen og tilføjer, at
han også glæder sig til at
komme under ledelse af
Mors-Thys næste træner, Søren Hansen.
Kolossal udvikling
Søren Hansen har da også
haft et ord at skulle have
sagt i forhold til den nye kontrakt, lader Henrik Hedegaard, administrationschef i
Mors-Thy Håndbold, forstå.
- Ligesom nuværende
cheftræner Jan Paulsen har
set Mads’ kvaliteter, pegede

»

Jeg er ufattelig
glad for at være i
Mors-Thy Håndbold, så
valget har været let og
helt naturligt for mig.

MADS K. ANDERSEN, håndboldspiller

kommende cheftræner Søren Hansen ret hurtigt på
Mads i forhold til et videre
samarbejde, og vi er naturligvis glade for at kunne holde på Mads, for han er et
stort talent, som andre klubber helt sikkert også får øjnene op for på sigt, siger
han.
Mads K. Andersen har
med sine 195 centimer og 96
kilo forudsætningerne for at
udvikle sig endnu mere,
men allerede nu markerer
han sig stærkt - i øvrigt også,
når han hjælper andetholdet, hvor det er blevet til i alt
27 mål i de seneste tre kampe.

- Mads har udviklet sig kolossalt, siden han blev en del
af ligatruppen. Han har flyttet sig både spillemæssigt og
mentalt, og derudover er
Mads et produkt af det talentarbejde, der er gjort i egne rækker. Der er ingen tvivl
om, at han vil udvikle sig
yderligere de kommende år
- derfor er det kun naturligt,
at vi gerne vil beholde ham i
Mors-Thy Håndbold, lyder
det fra Henrik Hedegaard.
I ligasæsonen indtil nu er
Mads K. Andersen noteret
for seks mål på 13 afslutninger foruden en assist og et
tilkæmpet straffekast. På negativsiden har han selv begået to straffekast og er i sine
ni kampe noteret for fem
tekniske fejl og en udvisning.

