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NYKØBING: Der er amoriner i 
luften mellem Mors-Thy 
Håndbold og klubbens unge 
talent Mads K. Andersen.

For under et halvt år siden 
indgik de to parter en et-årig 
kontraktforlængelse. Og nu 
har forholdet nået nye høj-
der, da klub og spiller har fø-
jet endnu to år til samarbej-
det, så det nu løber frem til 
sommeren 2020.

I en sæson, hvor nytilkom-
ne stjerner udefra som Ka-
sper Larsen, Marcus Dahlin 
og Nickolei Jensen fylder 
meget i billedet i Mors-Thys 
succes med en plads i slut-
spillet har Mads K. Ander-

sen, der med håndboldop-
dragelse i HF Mors er en af 
klubbens ”egne”, fået lidt af 
et gennembrud i blåt. Det al-
sidige bagspiller med de 
hurtige fødder har især vist 
sine kvaliteter i forsvarsspil-
let.

Derfor er sportschef Hen-
rik Hedegaard da også glad 
for forlængelsen med Mads 
K. Andersen med det karak-
teristiske krøllede hår.

- Mads har gennemgået en 
fantastisk udvikling i denne 
sæson, hvor han har etable-
ret sig som en habil forsvars-
spiller, som kan dække alle 
positioner i midterblokken. 
Der ud over har vi set mange 
fine prøver på hans evner i 
den offensive del af spillet, 

og vi ser masser af mulighe-
der for yderligere udvikling 
og forventer os meget af 
Mads de kommende tre år. 
Mads er et produkt af talent-
arbejdet i HF Mors, og det er 
helt naturligt for os at kigge 
på egne talenter inden vi 
skæver til spillere fra andre 

klubber, siger Henrik Hede-
gaard.

Bliver elev hos hovedsponsor
Et led i aftalen er også, at 
Mads K. Andersen bliver 
elev hos Mors-Thy Hånd-
bolds hovedsponsor, Thisted 
Forsikring, 1. august 2017.
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på kontrakt med den lokale ligaklub  
til sommeren 2020

Sportschef Henrik Hedegaard 
og Mads K. Andersen giver 
hånd på kontraktforlængelsen. 
Foto: Bo Lehm

- Det er jo fantastisk, at 
den her mulighed er opstå-
et, og at vi i et partnerskab 
som sponsor og klub kan 
samarbejde udover de 
gængse ting i en sponsoraf-
tale, og Mads’ elevplads hos 
Thisted Forsikring har helt 
sikkert været med til at hol-

de ham i Mors-Thy Hånd-
bold i de kommende sæso-
ner, lyder det fra Henrik He-
degaard.

Mads K. Andersen glæder 
sig over at have styr på frem-
tiden.

- Det er bare helt perfekt, 
at jeg kan kombinere hånd-

bolden i Mors-Thy med en 
elevplads hos Thisted For-
sikring. Jeg er vildt glad for 
at være i Mors-Thy, så jeg var 
ikke i tvivl, da muligheden 
for en yderligere forlængelse 
bød sig. Jeg glæder mig til 
de kommende år i den blå 
trøje og synes, at vores hold 

ser spændende ud. Men lige 
nu og her er det slutspillet, 
som gælder, og det ser jeg og 
de andre drenge frem til, si-
ger han.

 {Mads Kjeldgaard Andersen.

 { Født: 14. december 1996.

 {Højde: 195 cm. Vægt: 96 kg.

 {Starter som elev hos  
Thisted Forsikring 1/8 2017.

 {Bosat i Nykøbing Mors.

 {Kæreste med Jessica.
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