Tirsdag den 5. januar 2016

FODBOLD: Helsingør Dagblad skrev i går, at Frems angriber
Daniel »Elly« Pedersen ville komme til Helsingør for at skrive
kontrakt under mandag eftermiddag. Det skete ikke alligevel på grund af forskellige formalia ikke nåede at komme på
plads. FC Helsingørs direktør, Janus Kyhl, havde i går ingen
kommentarer til situationen.
anma

DIN

Midtbanetalent skriver
kontrakt med FC Helsingør
Jonas G. Hansen har skrevet under på en kort aftale
med 1. divisionsklubben FC
Helsingør. Han har det næste
halve år til at bevise sit værd.
Af Andreas Mayerhofer
FODBOLD: To gange tidligere har Jonas G. Hansen været med i FC Helsingørs opstartstræning. Det skete for
et år siden, og så igen i sommer. Begge gange er det ikke endt med en aftale, men
i går skrev han under på en
kontrakt, der binder ham til
Helsingør frem til sommer.
Afskeden med Klaus Lykke og Mads Laudrup er en
del af forklaringen på, at det
tidligere Esbjerg-talent først
kommer nu.
- Jeg ville gerne være skiftet i sommer, men der var så
mange midtbanespillere, at
vejen til spilletid var for lang.
Derfor valgte jeg at tage til
Færøerne i stedet for. Nu er
situationen en anden, og det
passer langt bedre at træde
ind i truppen nu, siger Jonas G. Hansen, da Helsingør
Dagblad møder ham til præsentationen, inden han igen
hoppede i den helsingoranske træningsdragt.
Det blev kun til tre måneder på Færøerne, hvor opholdet i TB Tvøroyri var lærerigt
på mange punkter. Bare ikke
på fodboldbanen.
- Det var spændende at
være der oppe, og jeg fik en
masse oplevelser, men fodboldmæssigt, var der måske
ikke så meget at komme efter. Jeg er i en fase, hvor jeg
skal udvikle mig hele tiden,

Jonas G. Hansen trak i går for første gang FC Helsingørs kamptrøje på
efter han havde skrevet under på en halvårlig kontrakt. (Foto: Lars Johannessen)

og her var TB Tvøroyri ikke det rigtige sted. Det forventer jeg og tror, at jeg kan
i FC Helsingør, siger Jonas G.
Hansen.
Den 20-årige midtbane-

spiller er født og opvokset i
Danmark, men forældrene
er for Færøerne, og derfor
stiller han nu op for ørigets
U21-landshold.
Hvad kan du bidrage med

på FC Helsingørs centrale
midtbane?
- Jeg kommer med en
masse power, en masse
energi og en helt vild lyst til
at spille fodbold for FC Helsingør i 1. division, lyder det
kvikt fra Esbjerg-drengen,
der i sit første seniorår var på
fuldtidskontrakt på Esbjergs
Superligahold.
Det blev dog »kun« til debut i DBU Pokalen. Siden gik
turen til Varde, med hvem
han rykkede ud af 2. division
i foråret 2015.
Cheftræner
Christian
Lønstrup er glad for, at der
efter den store afgang de
seneste uger, hvor Lykke,
Laudrup, Jonas Hebo Rasmussen, Andre Riel og Mikkel Ketelsen er taget af sted
nu har fået en den anden vej.
- Jonas er en spændende
spiller, som vi har set flere
gange, og han har hver gang
efterladt et godt indtryk. Nu
var der bedre plads til ham.
Jeg har tiltro til, at han kan
bringe noget, og så er det jo
op til ham selv at bevise det,
konstaterer Lønstrup.
Er han erstatningen for enten Klaus Lykke eller Mads
Laudrup?
- Nej, ikke nødvendigvis.
Der kommer til at ske en del
her i januar. Det er anderledes end de andre pauser,
hvor vi stort set har været på
plads til træningsstart. Det
er vi ikke denne gang, så der
er travlt, men det er spændende, siger cheftræneren.
Jonas G. Hansen har overtaget Philip Zinckernagels
trøje nummer 13. Zinckernagel har fået Laudrups 10-tal.
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Real Madrid fyrer Rafael
Benitez - Zidane overtager
Zinedine Zidane overtager
trænersædet i Real Madrid,
der mandag aften valgte at
fyre Rafael Benitez.
FODBOLD: Et halvt år. Så lang
tid, eller måske rettere kort
tid, nåede spanske Rafael
Benitez at få som cheftræner i fodboldklubben Real
Madrid.
Mandag sparkede storklubben ham ud efter en sæson, som foreløbig hverken
har været fantastisk eller decideret middelmådig. Og så
er der sjældent langt til en fyreseddel i Real Madrid.
Den kom altså mandag
aften, efter at klubbens ledelse havde holdt møde for at
diskutere trænerens fremtid.

Zinedine Zidane, der hidtil har trænet Real Madrids
B-hold, skal fremover være
cheftræner for Cristiano Ronaldo og co.
43-årige Zidane, der selv
spillede for Real Madrid fra
2001 til 2006, skal dermed for
første gang stå i spidsen for et
hold på topniveau.
Som spiller vandt franskmanden VM i 1998 og EM
i 2000, og han var i cirka ti
år frem til karrierestoppet
i 2006 anerkendt som en af
verdens bedste spillere.
Real Madrid hentede sidste sommer Rafael Benitez
på en treårig kontrakt som
afløser for italieneren Carlo
Ancelotti, der også blev fyret.
Real Madrid ligger på

tredjepladsen i Primera Division med 37 point for 18
kampe.
Klubben har fire point
op til Atlético Madrid, mens
FC Barcelona er nummer to
med 39 point for en kamp
færre end de to Madridklubber.
Real Madrid blev smidt
ud af den spanske pokalturnering, efter at klubben benyttede en spiller, der ikke
var spilleberettiget i kampen
mod Cadiz.
I Champions League
vandt Real Madrid gruppe A
med 16 point af 18 mulige.
55-årige Rafael Benitez
har dog været under beskydning fra store dele af Real
Madrids fans og pressen, ef-

ter at han afløste Carlo Ancelotti, der førte klubben
til Champions League-sejr
i 2014. Benitez fik det ikke
nemmere, da Real Madrid
i november tabte prestigeopgøret mod FC Barcelona
med 0-4 på hjemmebane.
Den spanske træner skabte sig et navn, da han i 2002
og 2004 førte Valencia til det
spanske mesterskab.
I 2004 vandt klubben også
Uefa Cuppen, forløberen for
Europa League.
Samme år skiftede Rafael Benitez til engelske Liverpool, som han i 2005 førte til
sejr i Champions League.
Senere kom han til Inter,
Chelsea og Napoli.
/ritzau/

Nikoline Gullacksen (th.) og Sofie Vindberg blev etter og toer ved
KB's Jule Cup. (Privatfoto)
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