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RANDERS: Hvor fortsætter 
Jan Paulsen sin trænerkarri-
ere, når han efter sæsonen 
siger farvel til Mors-Thy 
Håndbold?

Det er et af sæsonens store 
spørgsmål, og måske er sva-
ret lige om hjørnet.

Ifølge Randers Amtsavis 
arbejder Randers HH lige nu 
målrettet på at finde en træ-
ner for næste sæson, og avi-
sen skriver fredag, at klub-
ben har kig på Jan Paulsen.

Sportschef i Randers HH, 
Peter Hansen, vil da også 
gerne bekræfte, at Jan Paul-
sen er interessant for klub-
ben, men han afviser dog, at 
en aftale er på plads.

- Der er ingen tvivl om, at 
Jan Paulsen er et spænden-
de emne. Han er en dygtig 
fyr. Men vi har flere navne i 
spil, som vi taler med. Det 
gælder blandt andet vores 
nuværende trænerkonstella-
tion, og jeg kan i hvert fald 
sige så meget, at der ikke er 
en aftale på plads med en 
træner for næste sæson, si-
ger Peter Hansen til Randers 
Amtsavis.

Fint geografisk match
Allerede halvanden måned 
inde i sæsonen fyrede Ran-
ders HH træner Jesper Holm 

efter én sejr i otte kame. Si-
den har cheftræneren hed-
det Martin Hjortshøj. Med 
ham har Randers HH vundet 
to af de følgende ni kampe, 
men det er kun afgjort, at 

han og assistenttræner Ras-
mus Vandbæk fortsætter 
med ansvaret denne sæson 
ud.

Om det så bliver Jan Paul-
sen, der overtager posten til 
næste sæson - enten i ligaen 
eller 1. division - vil forment-
lig vise sig snart. Og selv om 
Randers HH rent sportsligt 
synes at være et tilbage-
skridt for den 45-årige træ-
ner, vil i hvert fald den geo-
grafiske placering være et 
fint match for den i Aarhus 
bosiddende Jan Paulsen. 

Desuden passer udfordrin-
gen med at bygge et hold op 
med små midler også fint 
med den måde, hans karrie-
re hidtil har formet sig.

Morsø Folkeblad har fre-
dag formiddag uden held 
forsøgt at få en kommentar 
fra Jan Paulsen.

Jan Paulsen er på tale 
i Randers HH
KLUBSKIFTE: Mors-Thys træner er i kontakt med kronjyderne

Jan Paulsen er på tale som ny cheftræner i Randers HH. Arkivfoto: Peter Mørk

» Der er ingen tvivl 
om, at Jan Paulsen 

er et spændende 
navn. Han er en dygtig 
fyr. 
PETER HANSEN, Randers HH


