Lars Krarup fortsætter
- med nye opgaver
AFTALE: Talentudvikleren rykker næmere Mors-Thys ligahold
men også har et netværk
rundt i hele håndbold-Danmark. Lars er en dedikeret
træner, og han ser stort set
alle U18-kampe på højeste
plan i Jylland, så han har
konstant fingeren på pulsen.
For Mors-Thy Håndbold er
det altafgørende, at vi hele
tiden formår at udvikle egne
spillere til ligaholdet - det
være sig både med økonomiske og geografiske briller på,
siger Henrik Hedegaard.

Af David Højmark
david.hojmark@nordjyske.dk

MORS-THY: Midt i sin træner-

karrieres formentlig mest
spændende periode har Lars
Krarup forlænget sin aftale
med arbejdsgiverne på
Mors.
Dem er der tre af: MorsThy Håndbold, Sports College Mors og HF Mors, og
sammen med sidstnævntes
U18-drenge kæmper han på
søndag for en plads i slutspillet om DM-titlen.
Men også i den kommende
sæson får Lars Krarup ansvar for lokale håndboldtalenter, da han fortsætter i de
nuværende stillinger.
- Dog med en tilføjelse som
konsulent omkring ligaholdet for at videreudvikle ”den
blå tråd”, der allerede er slået godt igennem med spillere som Henrik Tilsted, Lasse
Pedersen, Allan Toft Hansen
og Mads K. Andersen, lyder
det i en fælles pressemeddelelse fra de tre arbejdsgivere.
To af dem repræsenteret af
Lars ”Landmand” Nielsen,
daglig leder af Sports College Mors og eliteansvarlig i
HF Mors.
- Vi er utrolig tilfredse
med, at Lars Krarup tager
endnu et år i spidsen for talentarbejdet i HF Mors og
omkring den videre udvikling af det strukturerede talentudviklingsprogram,
som vi har i fællesskab mellem HF Mors, Sports College
Mors og Mors-Thy Håndbold. Lars er en vindertype,
der kræver rigtig meget af sine spillere, hvilket er nødvendigt i forbindelse med
udviklingen af talenter til

Lars Krarup fortsætter som håndboldtræner i Mors-Thy, HF Mors og
på Sports College Mors. 
Foto: privat
øverste niveau på senior- Mors kan få udviklet endnu
plan, siger han og henviser flere spillere, der kan slå
til resultaterne med to U18- igennem på ligaholdet, siger
ligapladser i de tre seneste Lars ”Landmand” Nielsen.
sæsoner samt flere JM-titler
i løbet af årene som en af år- Dedikeret træner
Sportschef i Mors-Thy Håndsagerne til forlængelsen.
- Det, vi lægger allermest bold, Henrik Hedegaard, ser
vægt på, er dog, at vi får ud- frem til at se træneren for
viklet de unge mennesker på klubbens andethold endnu
alle parametre, så skole, mere tilknyttet ligaholdet.
- Med ny ligatræner i Søhåndbold og fritid går op i
en højere enhed, og det har ren Hansen og forholdsvis
Lars i høj grad været garant ny assistent i Jonas Degnbol
for i de seneste år. Vi håber, er det vigtigt for Mors-Thy
at vi igen næste år kan være Håndbold at have en træner,
med på øverste hylde, og i der har været her i mange år
særdeles at vi fra både og som kender både klubSports College Mors og HF bens egne unge spillere,

Trives i arbejdet
Den 35-årige håndboldtræner har i fem år været omkring de ældste ungdomsspillere i HF Mors. I de seneste tre sæsoner har han desuden været træner for 2. divisionsholdet i Mors-Thy
Håndbold.
Og han glæder sig til at
fortsætte med begge dele i
den kommende sæson.
- Jeg trives i mit arbejde
med de unge mennesker og
forsøger at få det bedste ud
af dem alle. Der er ingen
tvivl om, at jeg kræver meget
af mine spillere, men jeg gør
det jo i bund og grund for deres skyld, så de kan blive så
gode som overhovedet muligt, siger han.
- Jeg glæder mig også til i
tæt samarbejde med Søren
og Jonas at videreudvikle
”den blå tråd”, så vi kan fortsætte med at udvikle spillere
til ligaholdet i Mors-Thy
Håndbold og med at være
repræsenteret på diverse
danske landshold, siger Lars
Krarup.

