En helt speciel håndboldsucces
SPECIAL OLYMPICS: Håndbold for udviklingshæmmede er givende for både spillere og trænere
Special Olympics-holdet i HF
Mors. Forrest fra venstre: Pernille, Karen, Anita, Jette, Aase
Midt fra venstre: træner Caroline, træner Camilla Stuggi, Anders, Niels, Kristoffer, Jørgen,
Jens K.L, Christoffer, træner Susanne. Bagerst fra venstre: træner Agnar, Jens Kr, Svend Erik,
Christian, Paw, Jonas, træner
Róbert. Tilskuere til Mors-Thys
ligakampe kan være heldige at
støde på en af de nye HF Morsstjerne, da spillerne har fået adgang til Mors-Thys ligakampe,
hvor de så kan følge to af deres
egne trænere i aktion. 

Foto: Privat

Af David Højmark
dh@mf.dk

En håndboldkamp i Herning for to år siden har for tiden stor betydning for en flok nye og glade
HF Mors-spillere.
Ligakampen i Boxen dengang blev nemlig set af Camilla ”Stuggi” Thomsen, administrationsleder i MorsThy Håndbold og mangeårig
håndboldspiller i HF Mors.
Og da hun i pausen af kampen så to Special Olympicshold repræsentere Skjern
Håndbold og Tvis-Holstebro
som led i en kampagne for at
styrke udviklingshæmmedes mulighed for at dyrke
idræt, var hun straks inspireret.
- De udviklingshæmmedes
glæde ved at spille håndhånd i Boxen var åbenlys og
smittende, og via mit vikarjob i et bofællesskab for udviklingshæmmede ved jeg,
at idrætstilbuddene for målgruppen er få, fortæller Camilla ”Stuggi” Thomsen.
Hun tog derfor initiativ til
at etablere muligheden på
Mors, og med støtte fra en
række lokale sponsorer og
samarbejde med kommunen er Special Olympics i HF
Mors nu klar til at gå på gulvet og kæmpe for klubbens
ære.
- Vi startede træningen for
de udviklingshæmmede i juNYKØBING:

ment i klubben HF Mors, siger Camilla ”Stuggi” Thomsen.
- Det giver så meget mening for alle os trænere, tilføjer hun.

»

For trænerne er det en stor glæde at opleve
spillernes glæde over scoringer og redninger
- og deres engagement i HF Mors.

CAMILLA ”STUGGI” THOMSEN, initiativtager til Speical Olympics i HF Mors

skab samt udvikler deres
selvtillid og stolthed. Samtidig giver spillerne udtryk
for, at det er sjovt og dejligt
at få motion, siger hun.

ni 2015, og jeg var meget
spændt på, om nogle ville
møde op, husker Camilla
”Stuggi” Thomsen.
- I dag er der 17 spillere i

Ligaspillere med
Og det er ikke kun spillerne,
der får noget ud af timerne
på halgulvet. Også trænerteamet, der udover initiativ-

alderen 14-60 år, det er en
kæmpe fornøjelse. At være
medlem af en almindelig
klub giver spillerne gode oplevelser og et vigtigt fælles-

tageren består af Susanne
Standly, Caroline Standly
samt Mors-Thys ligaspillere
Róbert Aron Hostert og Agnar Smári Jónsson, får noget
ud af timerne med de udviklingshæmmede.
- For trænerne er det en
stor glæde at opleve spillernes glæde over scoringer og
redninger - og deres engage-

Kamp på tirsdag
På tirsdag gælder det så første turnering for det lokale
Special Olympics-hold. Her
stiller det op til et divisioneringsstævne, der afgør, hvilken række holdet skal tilhøre i resten af sæsonens fem
stævner.

