
Jan Paulsen, her efter hjemmesejren over GOG i efteråret, kommer til at sige farvel til sine spillere med vemod efter en stor sæson i ligaen.  Arkivfoto: Peter Mørk
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MORS-THY: En epoke i Mors-
Thy Håndbold står foran sin 
afslutning.

Når ligatræner Jan Paul-
sen i dag sender sine spillere 
på banen til sidste slutspils-
kamp mod Ribe-Esbjerg, bli-
ver det sidste gang, han gør 
det foran eget publikum. 
Seks år efter, at den dengang 
39-årige håndboldtræner 
gik ind til sit første job som 
cheftræner for et herrehold, 
er det store-krammedag i Jy-
ske Bank Mors Arena, hvor 
hovedpersonen glæder sig 
til virakken omkring kam-
pen med både vemod og ef-
tertanke i det mentale sy-
stem.

- Det bliver underligt. 
Mors-Thy har jo været en 
stor del af mit liv de sidste 
seks år, siger Jan Paulsen.

Han havde naturligvis øn-
sket, at der også for hjemme-
holdet stod en semifinale på 
spil, men i forhold til at være 
afklaret om et farvel er det 
en fordel med en kamp uden 
den store betydning.

- Så tror jeg mere, at jeg 
kan nyde, at det er min sid-
ste kamp. Selvfølgelig ville 
det være at foretrække at ha-
ve have flere kampe at spille, 
men på den her måde tror 
jeg egentlig, at jeg får mere 
med rent personligt, siger 
han.

Ubekymrede spillere
Det gør han med et stort 
skulderklap til sine spillere. 
Jan Paulsen, der ellers ikke 
er kendt for at sætte sit eget 
lys under en skæppe, deler 
gerne ud af succesens ram-
pelys til folkene på banen.

Dem er han nemlig ekstra-
ordinært glad for. 

- Der er en ubekymret stil 
på det her hold. Folk går op i 
deres sport, men de går også 
op i andre ting. Der er jeg 
modsat. For mig er det kun 
den ene kamp, der tæller i 
hele verden. Så er alt andet 
ligegyldigt, siger Jan Paul-
sen.

- Jeg har forsøgt at påvirke 
dem i den retning, men det 
har prellet lidt af på dem, ly-
der det derefter med et grin 
- og en tilføjelse om, at han 
trods alt håber og tror, at 
spillerne har lært noget, de 
også kan bruge i næste sæ-
son.

I denne sæson har matchet 
siddet lige i skabet.

- Det, at jeg er kommet 
med noget, og deres ube-
kymrede tilgang, har gjort 
noget godt for holdet, siger 
Jan Paulsen.

- Det har ikke været nogen 
hektisk sæson, og den har 

været uden de store proble-
mer, fordi jeg har haft et 
hold af spillere, som egentlig 
bare vil have, at det skal kø-
re, som det plejer. Ingen har 
stukket piben frem, der har 
været det flade hierarki, 
hvor folk bare har været gla-
de for at spille håndbold. 
Humøret har været skide-
godt, selv når vi har tabt og 
været i en dårlig periode. Jeg 
kunne sgu ikke mærke på 
dem, at de tabte nogle kam-
pe i træk, siger han.

Vemodig afsked
Også af den grund ser han 
ser han frem til den endelige 
afsked med holdet som en 
ganske særlig.

- Når vi kommer til vores 
sidste træning, hvor vi skal 
have vores obligatoriske 
grillpølser og vores uden-
dørs fodboldkamp i knopper 
og med trøjer på, gammel 
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mod ung, så bliver det vemo-
digt at sige farvel til det her 
hold, siger Jan Paulsen.

Fed afslutning
Men det gør det også for 
ham i dag. Efter en usæd-
vanlig lang trænerepoke 
med hele seks år i samme 
klub sætter han punktum for 
et stort kapitel i karrieren.

I de seneste dage har han  
også haft tid til at reflektere 
over det. 

- Der har været tanker at 
gøre sig om, at det er et far-
vel til mange gode menne-
sker og en god hjemmebane, 
siger Jan Paulsen, der natur-
ligvis er glad for at sætte 
punktum med en overbevi-
sende sæson.

- Det går nok først op for 
mig i løbet af sommeren, at 
det var fedt at slutte af på 
den måde. Man går jo lige 
fra grundspillet til slutspil-

let, og så kører det bare på 
med fuld hammer, så man 
når jo knap nok at tænke, 
hvad der foregår, siger han.

- Men op til kampene mod 
Holstebro og mod Ribe-Es-
bjerg har jeg kunnet lade 
tankerne flyve, siger han.

Fokus er dog ikke længere 
væk, end at den afgående 
træner vil vinde sin afskeds-
kamp. Og i forhold til det 
tror han, at den gode afslut-
ning på kampen i onsdags 
mod TTH Holstebro, da 
Mors-Thy forvandlede en 
lussing til et knebent neder-
lag, kan få betydning.

- Havde vi tabt med 10-12 
mål, havde jeg set frem til 
den her kamp med bange 
anelser. Nu bliver det lige 
pludselig en superfed kamp 
at spille mod et hold, der 
skal vinde - og vi går også 
selv på banen for at vinde, 
siger han.


