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Verdens bedste
Er Mikkel Hansen verdens bedste håndboldspiller? Det er der mange, der
mener. At han er Danmarks bedste, kan vi vist ikke være i tvivl om. Han
er den sejeste håndboldspiller, det danske herrelandshold har haft. Han
har spillet på det danske landshold siden 2007. Dengang var han kun 19
år. Ved sommer-OL i 2008 sad han på bænken, men kom ind, da en anden
spiller blev skadet i en kamp mod Rusland. Her scorede han det afgørende
mål direkte på frikast efter at tiden var løbet ud. Her fik man øje på
Mikkel Hansen.
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ja nej
Synes du, Mikkel Hansen er verdens bedste håndboldspiller?
Synes du, Mikkel Hansen er Danmarks bedste håndboldspiller?
Spiller du håndbold?

Kan du lide at se håndbold i fjernsynet?
Mikkel Hansen har spillet på landsholdet siden 2010
Han var 29 år i 2010
Mikkel Hansen var med ved OL i 2008
Han scorede det afgørende mål mod Rusland ved det OL
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Mikkel var god til sport som barn
Mikkel Hansen voksede op i Helsingør. Han var god til boldspil. Han spillede
fodbold, da han var dreng, og han var virkelig god til det. Han spillede også
tennis, og det var han også dygtig til. Og så hang han ud i Helsingør-Hallen,
hvor han spillede håndbold. Når der var kampe om søndagen, var Mikkel altid i
hallen med sine venner, og hver gang, der var pause i kampene, løb Mikkel og
vennerne ind på banen for at se, hvem der var bedst til at lave de sejeste skud.
Mikkel ville altid vinde. Han kæmpede for at vinde. Uanset om han spillede
håndbold eller Ludo. Han vil være dygtig. Han vil være den bedste.

.

ja nej
Mikkel spillede tennis som barn
Mikkel var ikke så god til tennis
Mikkel var god til boldspil
Mikkel var altid på fodboldbanen om søndagen
Mikkel var altid i Helsingør-Hallen
Tror du, Mikkel er god til at spille basketball?
Tror du, Mikkel er god til at spille badminton?
Tror du, Mikkel er god til at tabe?

Mikkel havde talent
Mikkels far var træner for Mikkel. Mikkels far hedder Flemming.
Han var selv håndboldspiller og har spillet på landsholdet. Flemming kunne godt lide at drille Mikkel. Hvis Mikkel scorede 11 mål,
men brændte et skud, kunne hans far godt spørge: ”Hvorfor scorede
du ikke på det sidste skud?”, når Mikkel kom ud efter kampen.
Mikkels far kunne se, at Mikkel var et talent. Han var ikke så stor
og stærk dengang, men han var god til at læse spillet. Det betyder,
at han kunne forestille sig, hvad der ville ske de næste to tre gange, bolden blev afleveret, og så kunne han rykke ind i de rigtige
huller eller lægge de rigtige afleveringer.
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sandt falsk
Mikkels far hedder Flemming
Flemming har spillet på landsholdet i fodbold
Flemming var træner for Mikkel

Flemming drillede aldrig Mikkel, for så blev Mikkel sur
Mikkel kunne læse spillet
Mikkel scorede sjældent mål som barn
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Mikkel på idrætsefterskole
Mikkel var som sagt ikke så stor og stærk, da han var barn. Det
betød dog, at han var nødt til at have en særlig god teknik for at
kunne være lige så god som de andre. Ja, bedre end de andre. Så
Mikkel øvede teknik igen og igen - og igen. Da han blev 16 år, kom
han på idrætsefterskole i Oure. Her gik det stærkt. Mikkel udviklede
sin fysik. Han blev større. Han blev stærk. Og han udviklede sig
som spiller. Han blev bedre.
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sandt falsk
Mikkel brugte meget tid på at øve teknik
Mikkel var stor og stærk, da han var 14 år gammel
Mikkel blev bedre end andre, fordi han øvede teknik
Mikkel kom på kostskole

Mikkel kom på idrætsefterskole
På Oure Idrætsefterskole blev han større og stærkere

Et fantastisk skud
I 2005 starter Mikkel Hansen i håndboldklubben GOG. Alle får
øje på den unge spiller. Han kan blive til noget særligt, mener
man. Det er svært at være målmand overfor Mikkel Hansen, for
han kan skyde på alle mulige måder. Han kan skyde over alt i
målet. Han kan skyde
underhånd. Han kan
vippe med håndleddet
på en særlig måde, så
det er svært, for en
målmand, at bedømme
boldens retning. Han
kan skrue boldene i
mål. Han kan skyde
langt fra mål og tæt på
mål, og han kan finte
og bryde igennem forsvaret.
"Mikkel Hansen" by Doha Stadium Plus is licensed under CC BY 2.0

sandt falsk
Mikkel starter i GOG i 2005
Mikkel er målmand i GOG

I GOG mener man, at han er et stort talent
Mikkel kan kun skyde hopskud
Mikkel kan mange forskellige skud
Det er nemt at være målmand overfor Mikkel Hansen

Langt hår
Mikkel Hansen har langt hår. Han har pandebånd i klare farver.
Sådan kan vi kende ham. Mon du ville få øje på ham, hvis han
klippede sit hår af? Mikkel siger, at det ikke handler om at spille
smart eller om mode. Mikkel er langhåret, fordi hans hår er tykt
og vokser rigtig hurtigt, og hvis han var korthåret, så skulle han gå
til frisøren hele tiden. Og så er det nemmere at være langhåret.
Pande-båndet er vigtigt, for ellers får han hår i øjnene, når han
spiller. Han siger også: ”Hvis jeg ville have kort hår, så klippede
jeg det bare af.”
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sandt falsk
Mikkel går til frisør hele tiden
Mikkel har langt hår, fordi det ser godt ud

Mikkel har langt hår, fordi det er praktisk
Mikkels har er tyndt
Mikkels har vokser hurtigt
Det er ikke vigtigt for Mikkel, at have en smart frisure
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Mikkels tre største styrker
Ifølge talenttræner Claus Hansen er Mikkels tre største styrker:
1) Hans blik for spillet. Han kan læse spillet 2-3 afleveringer
frem. Han er dygtig til at se, hvad forsvaret gør, og spille
derefter.
2) Hans afleveringer er ofte perfekte. De kommer hverken for tidligt eller for sent. De ligger ofte på den bedste måde.

3) Hans skud ligger ofte helt tæt på forsvarets parader. På den
måde bliver det utroligt svært for målmanden.
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ja nej
Claus Hansen er træner for landsholdet
Mikkel Hansen kan læse spillet 2-3 afleveringer frem
Mikkel Hansen er bedst i forsvaret

Mikkel Hansen er god til at aflevere bolden præcist
Mikkel Hansens afleveringer er ofte skæve
Mikkel Hansens skud er svære for målmanden
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Optur og nedtur
I 2013 er Danmark i VM-finalen. Det er stort, og Mikkel Hansen vil
vinde. Men kampen ender helt galt. Spanien er alt for stærke. Alt går
galt for Danmark. Spanien vinder 35-19. Det er Danmarks største
nederlag i en VM-finale nogensinde. Det er et af de værste øjeblikke for
Mikkel Hansen.
Mikkel Hansen er flere gange kåret til verdens bedste spiller, men han
fortæller, at et stort øjeblik var, da Danmark vinder EM-finalen over
Serbien 2012. Men især OL-guldmedaljen i 2016, hvor Danmark vinder
over Frankrig efter en spændende kamp, har stor betydning for Mikkel
Hansen. Det er Danmarks første OL-medalje i herrehåndbold.
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sandt falsk
Når Mikkel Hansen spiller, vinder Danmark altid
Mikkel Hansens bedste kamp, var VM-finalen 2013

VM-finalen 2013 var Danmarks største nederlag i en finale
Mikkel Hansen er flere gange kåret til Verdens bedste
Danmark taber EM-finalen til Serbien i 2012
Mikkels største oplevelse var OL-guld i 2016
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Titler
Mikkel Hansen har mange medaljer og mange titler.
Her er nogle af dem:
* IHF - Verdens bedste spiller : 2011, 2015, 2018
* Topscorer til VM i 2011 og 2019
* Mest værdifulde spiller til VM i 2013 og 2019
* Topscorer i Champions League i 2011-12 og 2015-16
* Sølv ved VM i 2011, VM i 2013, EM i 2014
* Guld ved EM i 2012, OL i 2016, VM i 2019

I slutningen af 2020 havde Mikkel Hansen spillet lidt over 200 landskampe og scoret lidt over 1000 mål for landsholdet.
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sandt falsk
Mikkel Hansen blev kåret til Verdens bedste spiller i 2016
Mikkel Hansen blev topscorer ved VM i 2019

Mikkel Hansen blev mest værdifulde spiller ved VM i 2014
Mikkel Hansen blev topscorer i Champions League i 2015-16
Mikkel Hansen vandt sølv ved VM i 2017
Mikkel Hansen vandt guld ved EM i 2012
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