
Af Jens Peter Svarrer
jens.peter.svarrer@nordjyske.dk

MORS-THY: Mors-Thy Hånd-
bold har fået endnu en kon-
trakt på plads for den kom-
mende sæson.

Klubben har skrevet en to-
årig aftale med 18-årige Ka-
sper Lindgren. Han er en 
spiller, der begyndte sin kar-
riere i HF Mors som U10-
spiller, og som nu spiller på 
U18-ligaholdet i samme 
klub. Den 201 cm høje 
venstreback har i flere om-
gange være inde i DHF-var-
men - både i talenttruppen 
samt på U17- og U19-lands-
holdet.

Henrik Hedegaard, besty-
relsesmedlem i Mors-Thy 
Håndbold, siger i en presse-
meddelelse:

- Vi er glade for at have sik-
ret os Kasper Lindgren, som 
allerede nu er en eftertragtet 
herre. I Lindgren får vi en 
stor gut, som knokler for sa-
gen og giver den gas i træ-
ningslokalet. Hver eneste 
dag arbejder han selvstæn-
digt og målrettet for at nå så 
langt som muligt med hånd-
bolden, og den type spillere 
er ønskværdige i enhver 
klub. Kasper har rykket sig 
meget på forsvarsdelen de 

seneste år og har gode kom-
petencer der, ligesom han 
har et godt hug fra distan-
cen, og med tålmodighed og 
fortsat hårdt arbejde, så skal 
hans chance i ligasammen-
hæng nok komme. Vi glæder 
os til at se Kasper i den blå 
trøje i de kommende sæso-
ner.

Ser frem til udfordringen
Den unge spiller glæder sig 

til at blive en del af Mors-
Thys ligatrup.

- Det er en fed fornemmel-
se! Siden jeg startede med at 
spille håndbold, har jeg 
drømt om at blive en del af 
ligatruppen og komme til at 
spille ligakampe, så det er 
stort for mig at have under-
skrevet kontrakten med 
Mors-Thy Håndbold. Jeg 
skal bare suge til mig og gøre 
mig en masse erfaringer, ud-

vikle mig så meget som mu-
ligt og forhåbentlig få noget 
spilletid - og så håber jeg på, 
at vi unge spillere bliver en 
mere synlig del af truppen. 
Jeg synes, at vores hold ser 
spændende ud, og jeg tror at 
vi kan lægge yderligere lag 
på i sæson 17/18, siger Ka-
sper Lindgren.

Mors-Thy skriver med 
ung venstreback
KONTRAKT: Klubben har lavet en toårig aftale med 18-årige Kasper Lindgren

Kasper Lindgren, her i en tidligere kamp for HF Mors, har trådt sine barnesko i klubben og er nu en del 
af ligatruppen.   Arkivfoto: Diana Holm


