
RANDERS: Det blev som ven-
tet Randers HH, der bliver 
den nuværende Mors-Thy-
træner Jan Paulsens næste 
arbejdsplads.

Oprykkerne fra Kronjyl-
land ligger godt nok sidst i 
888 Ligaen, men med ansæt-
telsen af Jan Paulsen signa-
leres det, at ambitionerne 
om håndbold på højeste 
plan er intakte.

Meddelelsen om ansættel-
sen kom frem tirsdag aften 
på Randers HH’s hjemme-
side. Allerede i september 
meddelte Mors-Thy, at inde-
værende sæson blev den sid-
ste for Jan Paulsen i klub-
ben, og han afløses af Søren 
Hansen fra Team Tvis Hol-
stebro. Rygterne om en ny 
ansættelse i Randers har 
svirret et stykke tid, men 
først tirsdag var det altså of-
ficielt.

Stor karisma
Den tidligere landsholds-
spiller kommer med træ-
nererfaring fra Flensburg-
Handewitt, Team Esbjerg og 
altså Mors-Thy.

- Jan er en træner med en 
utrolig karisma. Han ved, 
hvad han vil, og han giver 
klar besked. Han er en træ-
ner, der stiller store krav til 
sig selv, til spillerne og til si-
ne omgivelser, siger Ran-
ders-sportschef Peter Han-
sen.

Ambitionerne om at bide 
sig fast i landets bedste ræk-

ke har været afgørende for, 
at Paulsen valgte at skrive 
under med Randers. Men 
han er afklaret med, at Ran-
ders lige nu er sidst og risike-
rer at rykke ned, inden han 
tager over.

- Skulle det være tilfældet, 
tager jeg det som en mulig-
hed for at kunne bygge hol-
det op, siger Jan Paulsen til 

klubbens hjemmeside.
Randers har samlet seks 

point sammen i 17 kampe, 
og det er kun et enkelt point 
færre end TM Tønder, der li-
ge nu indtager næst-
sidstepladsen i rækken.
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Paulsen skifter til 
presset oprykker
JOB: Som Morsø Folkeblad skrev i sidste uge bliver Randers HH Mors-Thy- 
træner Jan Paulsens nye arbejdsplads i næste sæson

Mors-Thys cheftræner Jan Paulsen fortsætter trænerkarrieren i Randers HH fra næste sæson.  
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