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HCM-træner 
Frans Hammer 
roser Kasper Witts 
mentale styrke,  
og han var  
aldrig i tvivl om,  
at Witt skulle skyde 
i sidste sekund

håndbold - Hverken jeg el-
ler Mads (Brandt, HC Midtjyl-
lands assistenttræner, red.) var 
i tvivl om, at det var Kasper, 
der skulle skyde straffekastet i 
søndags. Han har placeringen 
i hierarkiet til det, og han har 
den mentale styrke.
Sådan siger HC Midtjyllands 
cheftræner Frans Hammer 
ovenpå søndagens hektiske 
29-29-kamp mod Lemvig/Thy-
borøn, hvor Kasper Witt sco-

rede på et straffekast i sidste 
sekund.
- Tænk på det pres, han var un-
der. Den scoring kan være 1,5 
millioner kroner værd. Publi-
kum, medspillere, egne forvent-
ninger. Det pres har Kasper fået 
redskaberne til at håndtere gen-
nem sin mentale træning, siger 
HCM-træneren.
Samarbejdet mellem Kasper 
Witt og mentaltræneren fore-
går i tæt samspil med både 

Frans Hammer og assistent-
træner Mads Brandt. Ifølge HC 
Midtjylland-træneren har det 
allerede haft en stor betydning 
på Kasper Witts fremtoning på 
håndboldbanen.

Et magtfrit rum
- Han fokuserer på muligheder. 
På at bægeret er halvt fyldt, 
ikke halvt tømt. Jeg tror på 
mental træning som en vigtig 
faktor i spillemæssig udvikling, 

siger cheftræneren, der peger 
på, at en mentaltræner kan 
være vigtig. 
- Han skaber et magtfrit rum, 
og kan derfor have samtaler 
med spillerne på et andet ni-
veau, end jeg som cheftræner 
eller Mads som assistent kan, 
forklarer Frans Hammer, der 
ser Kasper Witt som et af  li-
gaens allerstørste playmaker-
talenter.
- Han formår at drive et hold 

frem på samme måde, som Jes-
per Jensen fra Skjern. Det drive, 
han har, er sjældent at se, og 
han gør det på et niveau, hvor 
han næsten aldrig laver fejl. 
Mange playmakere er dygtige 
til at sætte sig selv i scene. Kas-
pers styrke er, at han sætter hol-
det i scene. Han er bevidst om 
at holde fokus, også når der er 
straffekast efter tid, og stillin-
gen er 28-29, forklarer Frans 
Hammer. ksh

En scoring til 1,5 millioner kroner

HCM-anfører 
Kasper Witt scorede 
i sidste sekund. 
Hemmeligheden  
er mental træning

håndbold Søndag aften var 
det nervepirrende i Hamme-
rum Hallen. Straffekast til HC 
Midtjylland. Tiden er udløbet, 
modstanderne fører med én. 
Kasper Witt fokuserer. Tæn-
ker positivt. Hvor skal skud-
det placeres. »Sidst placerede 
jeg den ved hans højre fod. Det 
forventer han ikke, at jeg gør 
igen«, tænker han.
Han gør sig klar, trækker over-
krop og arm tilbage, afventer 
dommerens fløjte. Da den lyder, 
afvikler han sit skud i brøkde-
le af  et sekund. Et svirp med 
armen, bolden forlader hans 
hånd og tager retning mod det 
nederst højre hjørne. Den kla-
sker i nettet, og Kasper brøler 
sin jubel ud. Han har lige sikret 
uafgjort i en af  sæsonens vig-
tigste kampe. Scoringen kan 
være forskellen på overlevelse 
eller nedrykning. 
- Jeg kiggede efter hullerne. Og 
der var et hul ved højre fod, for-

klarer Kasper Witt, der med en 
fokuseret indsats var en vigtig 
brik hos HCM.

Personlig udvikling
Det har han været hele sæso-
nen, og han føler selv, at en del 
af  forklaringen ligger på det 
mentale område. Kasper Witt 
har efter HCM’s oprykning til 
landets bedste række valgt at 
satse på succes gennem per-
sonlig udvikling. I samarbejde 
med mentaltræner Carsten Ol-
dengaard er han i gang med et 
mentalt træningsprogram, der 
giver ham redskaber til at løse 
hektiske situationer i løbet af  
en kamp. Og dem var der mas-
ser af  søndag aften i Hamme-
rum Hallen.
- Tidligere har jeg haft tendens 
til at fokusere på målmanden, 
når jeg skød straffekast. Men 
samtalerne med Carsten har 
ændret mit fokus. Nu fokuse-
rer jeg på hullerne, siger den 
24-årige play-maker som et ek-
sempel på et af  mentaltrænin-
gens fokuspunkter.
Han finansierer af  egen lomme 
sin mental-træning. Det hand-
ler om udvikling og ambitio-
ner om at nå endnu højere i sin 
karriere. Blive bedre og mærke 
fremgang. Få det optimale ud 
af  talentet.

- På det fysiske og taktiske ni-
veau er det svært at optimere 
tingene mere. Dér hvor jeg kan 
flytte noget er på den mentale 
front. Jeg får nogle redskaber 
til at løse de situationer, der 
opstår i løbet af  kampen. Til 
at fokusere på det, jeg kan på-
virke - i stedet for på dommere 
og modstandere, forklarer Kas-
per Witt.
- Og det virker. Jeg kan mærke 
i de små detaljer, at det flyt-
ter mig. Det er jo ikke sådan, 
at jeg ikke tidligere har scoret 
otte mål i en kamp. Men jeg 
er blevet bevidst om nogle af  
mine reaktionsmønstre. Og den 
bevidsthed gør, at jeg kan æn-
dre dem. Hvis jeg brænder en 
chance, sørger jeg for at få den 
analyseret færdig allerede mens 
jeg løber tilbage i forsvaret. Så 
kan jeg tænke positivt, næste 
gang situationen opstår. Tidli-
gere var jeg også meget selv-
kritisk efter en kamp. Men Car-
sten hjælper mig til at nuancere 
tingene - at der ligger niveauer 
imellem »rigtig godt« og »rigtig 
ringe«,  siger Kasper Witt.

Vigtig feedback
Mentaltræneren følger Kasper 
Witt i kamp og giver både i 
pausen og bagefter feedback 
på det, han har set. 

Redskaberne er enkle fokus-
punkter: 
Se hullerne i stedet for målman-
den ved straffekast, fokuser på 
benarbejdet i presset på mod-
standerens forsvar etc.  
I det hele taget: Koncentrér dig 
om de ting, du har indflydelse 
på. 

Desuden har Kasper Witt nogle 
samtaler imellem kampene med 
mentaltræneren.
- Det giver et rum til at finde 
helt ned i detaljerne. Han er det 
redskab, jeg bruger til at finde 
de rigtige ting frem. Det er jo 
ikke sådan, at han fortæller 
mig, hvad jeg skal gøre. Han 

lytter mest, og så kommer jeg 
selv med løsningerne. Det giver 
mig en bevidsthed om at foku-
sere på de rigtige ting, forklarer 
Kasper Witt.
Søndag aften var Kasper Witt’s 
evne til at holde fokus ét point 
værd i opgøret mod Lemvig/
Thyborøn. ksh

Kaspers 
hemmelighed

Carsten Oldengaard følger Kasper Witt i hver kamp og taler bagefter kampens mentale aspekter  
igennem med ham. Her er mentaltræneren og anføreren i samtale efter søndagens 29-29-kamp. 

Foto: Kurt Johansen

FIF snød med 
licensen, men  
kan fortsat  
spille i ligaen

Af Frits Nielsen
fni@herningfolkeblad.dk

håndbold Dansk Håndbold 
Forbunds appeludvalg gav i 

går FIF lov til at spille videre 
i Jack & Jones Ligaen. 
HC Midtjylland havde håbet på, 
at appeludvalget havde truffet 
en anden afgørelse end den, 
DHF’s disciplinærudvalg traf, 
da det viste sig, at FIF har spil-
let med ulovlige spillere. 
- Det er vi ikke tilfredse med, 
siger direktøren for HC Midtjyl-
land, Niels Knudsen, der forkla-
rer, at FIF burde være straffet 
som om, de var gået konkurs.

- Vi mener, de burde være 
tvangsnedrykket, som GOG 
blev det, da de gik konkurs, si-
ger Niels Knudsen.
Det endte ikke med nogen 
tvangsnedrykning af  FIF, men 
udelukkende med en forhøjelse 
af  bøden, der nu er steget fra 
50.000 kroner til 75.000 kro-
ner. 
- En bøde flytter jo ikke noget. 
Det er ikke et spørgsmål om 
penge, men om at finde ud af, 

hvor grænsen går, siger Niels 
Knudsen. 

Uhæderligt
Sagen er den, at FIF fik licensen 
tilbage fra FC København, som 
lukkede håndboldafdelingen, 
og alle, inklusive Dansk Hånd-
bold Forbund, troede ama-
tørklubben anbragte licensen 
i et anpartsselskab, som skrev 
kontrakt med spillerne. 
Men licensen ligger stadig i 

amatørklubben, og derfor har 
spillerne spillet ulovligt frem 
til 30. september, da anparts-
selskabet gik konkurs. Derfor 
har FIF kun fået fratrukket de 
point, de har vundet i kampene 
indtil konkursen blev kendt. 
Var licensen blevet overført, var 
FIF blevet tvangsnedrykket.
- Det er jo ikke muligt at tage 
højde for alt i reglerne, men det 
er indlysende, at FIF tilsidesæt-
ter reglerne på en uhæderlig 

måde. De har simpelthen bragt 
reglerne i miskredit. 
- Vi har selv haft stor fokus på, 
at vi selv overholder reglerne, 
og vi skulle jo gerne spille un-
der de samme betingelser, fast-
slår Niels Knudsen.
Han fortæller, at HCM endnu 
ikke har taget stilling til, hvad 
de eventuelt vil gøre.
- Nu må vi lige se, hvad de an-
dre klubber siger, siger Niels 
Knudsen.

HCM utilfreds med afgørelse

M ål jagt
Måljagt 2:
OB-Randers FC  .....................................................1-0
Sporting Lissabon-Guimaraes ..........................2-3
Sevilla-Valencia  .....................................................2-0
Vinderodds er 34.909,32.

Fodbold
Superligaen:
OB-Randers FC 1-0 (0-0).
1-0 Peter Utaka (88. minut).
Tilskuere: 6.391.

FC København  .......................... 15 13 2 0 39-10 41
FC Midtjylland  ......................... 15   7 4 4 25-15 25
Brøndby  ..................................... 15   6 5 4 24-21 23
OB  ................................................ 15   7 2 6 25-23 23
Lyngby  ....................................... 15   6 3 6 22-26 21
Silkeborg  .................................... 15   5 5 5 20-22 20
SønderjyskE .............................. 15   6 1 8 17-20 19
AC Horsens  ............................... 15   5 2 8 11-23 17
Esbjerg ........................................ 15   3 6 6 19-25 15
FC Nordsjælland  ...................... 15   4 3 8 15-23 15
Randers FC  ................................ 15   2 8 5 14-18 14
AaB  .............................................. 15   3 5 7 15-20 14

Topscorerlisten:
Cesar Santin FC København  ........................ (1) 11

Dame N’Doye FC København  .............................. 9
Hans Henrik Andreasen OB  ................................ 9
Kim Aabech Lyngby  ........................................ (1) 8
Frank Kristensen FC Midtjylland  ...................... 7
Michael Krohn-Dehli Brøndby  ...................... (1) 7
Peter Utaka OB  .................................................. (1) 7
Jesper Bech Silkeborg  ............................................ 6
Martin Vingaard FC København  .................. (1) 6
Remco van der Schaaf  Brøndby  ................... (1) 5
Tim Janssen Esbjerg  .............................................. 5
Yura Movsisyan Randers FC  ............................... 5

Reservehold, øst:
FC København-FC Nordsjælland  .....................2-0  
Lyngby-Brøndby  ..................................................0-0  
HB Køge-AB  ..........................................................1-1  

FC København  ...............................8 5 3 0 17 - 5 18
Brøndby  ..........................................7 4 3 0 14 - 6 15
FC Nordsjælland  ...........................8 4 1 3 14-13 13
Lyngby  ............................................9 3 2 4 14-14 11
HB Køge  ........................................10 3 2 5 18-25 11
AB  .....................................................8 0 1 7   6-20   1

Spanien, Primera Division:
Sevilla-Valencia 2-0 (0-0).
1-0 Álvaro Negredo (54. minut). 2-0 Alejandro 
Alfaro (77. minut).
Udvisning: Mehmet Topal, Valencia (25.)
Tilskuere: 37.000.

Portugal, 1. division:
Sporting CP-Guimaraes  .....................................2-3  

Tyrkiet, 1. division:
Besiktas-Kasimpasa  ............................................1-1  

Grækenland, 1. division:
Aris-Larisa  .............................................................1-1  
Kavala-PAOK .........................................................0-1  
AEK Athen-Ergotelis  ..........................................3-1  
Atromitos-Panathinaikos  ...................................0-1  

Hån dbold
1. division, mænd:
Ribe/Esbjerg-Skanderborg  ........................... 25-36  

tEn n is
Fed Cup for kvinder:
World Group, finale:
I San Diego, USA:
USA-Italien 1-3
Spillet lørdag:
Coco Vandeweghe-Francesca Shiavone, 2-6, 
4-6,  Bethanie Mattek-Sands-Flavia Pennetta, 
6-7 (4/7), 2-6.
Spillet søndag:
Melanie Oudin-Francesca Schiavone, 6-3, 6-1,  
Coco Vandeweghe-Flavia Pennetta, 1-6, 2-6.
Dermed vandt Italien Fed Cup.

OB’s nyudnævnte 
cheftræner, Henrik 
Clausen, fik en sejr  
i sin første kamp

Fodbold OB fik en kneben 
1-0-sejr over Randers i en chan-
cefattig mandagskamp i Super-
ligaen. Derfor valgte OB’s nye 
cheftræner, Henrik Clausen, at 
hæfte sig ved, at det blev til den 
tredje sejr i træk.

- Det var en chancefattig kamp. 
Vi havde nok lidt flere chancer 
end Randers, så sejren var ikke 
ufortjent. Men vi lavede mange 
fejlafleveringer gennem hele 
kampen, så det mest positive er 
sejren. Spillet kan blive bedre, 
meget bedre både offensivt og 
defensivt, siger han.

Opgraderet til chef
Henrik Clausen er netop ble-
vet opgraderet fra assistent til 
cheftræner på bekostning af  
Uffe Pedersen, der ikke har den 
nødvendige trænerlicens for at 

træne et Superliga-hold. Uffe 
Pedersen står nu anført som 
assistent.
Gennem det meste af  kampen 
havde OB-angriberen Peter 
Utaka det svært over for Ran-
ders-forsvaret. Alligevel endte 
han som matchvinder, og det 
overraskede ikke Henrik Clau-
sen, der valgte at lade Utaka 
blive på banen trods en svag 
indsats.
- At vi lod ham blive inde, var 
fordi, vi ved, at han pludselig 
kan dukke op og score, hvilket 
han jo også gjorde. /ritzau/

ob-træner glæder 
sig over debutsejr

DBU skal have god 
tid til at finde  
en ny landstræner

Fodbold Morten Olsen stop-
per som dansk landstræner 
efter EM-slutruden i 2012. Det 
meddelte han i går - for Dansk 
Boldspil-Unions (DBU) skyld. 
Unionen har nu halvandet år til 
at finde en kompetent afløser, 
og den tidlige varsling af  stop-
pet er også noget, som Morten 
Olsen har tænkt over.
- Jeg har været omkring det her 
hold i 30 år, og det er mig meget 
magtpåliggende, at DBU får tid 
til at finde den, de synes, er den 
rette træner. Den tid har man 
bedre nu, end hvis det skete om 
et år, siger Morten Olsen.
Udmeldingen var overrasken-
de for de fleste, da der ikke har 
været særlig stor debat om lige 
netop det emne på det seneste. 

Men Morten Olsen nedtoner 
dramatikken.
- Det er meget udramatisk. Det 
handler for mig om at kvalifice-
re holdet til EM og få afleveret 
nogle gode spillere og et godt 
hold til min kollega, der skal 
overtage posten. 
- Når jeg selv har taget beslut-
ningen, mener jeg, at jeg lige så 
godt kan melde det ud, fastslår 
Morten Olsen.
- Det giver DBU mulighed for 
at prikke en træner, der alle-
rede har et job, på ryggen og 
sige »Det her job er ledigt på 
det givne tidspunkt.« Det her 
er ikke spin på nogen måde. Det 
er bare vigtigt for danskerne og 
forbundet i al almindelighed at 
finde den, man ønsker, forklarer 
Morten Olsen.
61-årige Morten Olsen blev 
landstræner i sommeren 2000. 
Han overtog efter Bo Johans-
son. Han har kvalificeret hol-
det til to VM-slutrunder og en 
EM-slutrunde. /ritzau/

olsen siger 
op i god tid

Kun to år mere. Morten Olsen stopper i 2012.  Polfoto

Landsholdstruppen
Venskabskamp: Danmark - Tjekkiet
17. november kl. 20.15 på NRGi Park i Århus

Anders R. Lindegaard Aalesund FK 13-04-1984 3/0
Thomas Sørensen Stoke City 12-06-1976 91/0

Bo Svensson FSV Mainz 05 04-08-1979 1/0
Johnny Thomsen Sønderjyske 26-02-1982 1/0
Lars Jacobsen West Ham United 20-09-1979 38/0
Patrick Mtiliga Malaga CF 28-01-1981 4/0
Per Krøldrup Fiorentina 31-07-1979 33/0
Simon Kjær VfL Wolfsburg 26-03-1989 15/0

Christian Poulsen Liverpool FC 28-02-1980 80/6
Christian Eriksen AFC Ajax 14-02-1992 9/0
Daniel Jensen Werder Bremen 25-06-1979 51/3
Hans Henrik Andreasen OB 10-01-1979 0/0
Kasper Lorentzen  Randers FC 19-11-1985 2/1
Martin Jørgensen AGF 06-10-1975 99/12
Niki Zimling NEC Nijmegen 19-04-1985 1/0
Thomas Kahlenberg VfL Wolfsburg 20-03-1983 35/4

Dennis Rommedahl Olympiakos 22-07-1978 103/18
Lasse Schøne NEC Nijmegen 27-05-1986 2/1
Mads Junker Roda JC 21-04-1981 4/1
Michael Krohn-Dehli Brøndby IF 06-06-1983 7/0
Nicklas Bendtner Arsenal FC 16-01-1988 35/12

MÅLMÆND

FORSVAR

MIDTBANE

ANGREB

Spiller Klub Født K/M

Kilde: DBU / r i t z a u  g r a f i k /

Fodbold Der var både posi-
tive og negative ting, da lands-
træner Morten Olsen mandag 
udtog truppen til venskabs-
kampen mod Tjekkiet 17. no-
vember.
Angriberen Nicklas Bendtner 
er tilbage på holdet for første 
gang siden VM i Sydafrika i 
sommer.
Til gengæld er Morten Olsen 
lidt bekymret omkring Daniel 
Agger, som er lægskadet. Se-
neste melding fra forsvarerens 
klub, Liverpool, er, at Agger er 
ude på ubestemt tid. 
Landstræneren lægger ikke 
skjul på, at udtagelsen til Tjek-
kiet-kampen skal ses som en 
forberedelse til den næste EM-
kvalifikationskamp ude mod 
Norge. Den kamp skal sandsyn-
ligvis spilles på en mindre god 
bane på grund af  vejret.
Det kan give landsholdsdebut 
mod tjekkerne til OB’s 31-årige 

midtbanespiller Hans Henrik 
Andreasen.
- Han er en formspiller og har 
lavet et hav af  mål. Derudover 
står vi foran en vigtig kamp i 
marts mod Norge, hvor vi må-
ske ikke kun har brug for tek-
nisk gode spillere. Ikke at han 
er en dårlig teknisk spiller, men 
vi får måske brug for noget fy-
sisk fra en lidt anderledes type 
spiller, siger Morten Olsen, som 
lader FC Københavns spillere 
få en pause midt i det hårde 
Champions League-program.
Landstræneren har desuden 
hentet Mainz-forsvareren Bo 
Svensson ind i truppen, hvor 
Martin Jørgensen også får come-
back for en kort bemærkning. 
Den landsholdspensionerede 
AGF-spiller får et endnu ukendt 
antal minutter i sin landskamp 
nummer 100 på hjemmebanen 
NRGi Park i Århus. 
 /ritzau/

debut til 31-årig 
ob-topscorer

Cykling Alberto Contador har ventet længe på en 
afgørelse om sin fremtid, og det er dårlige nyheder 
for ham, vurderer Antidoping Danmarks formand.  
- Jeg tror, at en af  grundene til, at det har taget så 
lang tid, er, at man vil sikre sig, at Contador får en 
straf. Men om det bliver en normal straf  på to år el-
ler en lavere straf, kan jeg ikke sige, siger Jens Evald.  
Den internationale cykelunion, UCI, indbragte sagen 

mandag aften efter en næsten tre måneder lang 
forberedelse og undersøgelse af  Contadors positive 
clenbuterol-prøve, som blev taget på den spanske 
rytter 21. juli under Tour de France.  
Når UCI indbringer en sag for et nationalt forbund 
efter tilbundsgående undersøgelser, er det fordi, at de 
ønsker en dom, siger Jens Evald:  
- Man indbringer ikke tabersager, siger han. /ritzau/

alberto Contador står til doping-karantæne
Tennis Caroline Wozniacki er ifølge tv2sport.dk 
blevet valgt til den ledige post i Player Council, der 
varetager spillernes interesser på WTA-touren.  
Top-20 spillerne har fire pladser i Player Council, 
og en af  disse har stået ledig, efter at schweizeren 
Patty Schnyder valgte at trække sig. Søstrene Serena 
og Venus Williams havde givet deres fulde støtte til 
Caroline Wozniackis kandidatur.  

Caroline Wozniackis far og træner, Piotr Wozniacki, 
glæder sig over datterens valg. 
- Jeg tror, at det er godt, at Caroline kommer ind. Hun 
tænker lidt anderledes, og Venus og Serena (Wil-
liams, red.) ville jo meget gerne have, at Caroline kom 
ind og hjalp dem med arbejdet i Player Council. Jeg 
tror, at Caroline kan gøre det supergodt sammen med 
dem, siger Piotr Wozniacki til tv2sport.dk. /ritzau/

Caroline Wozniacki valgt som spillertalsmand




