Special olympics spillede
for fyldte tribuner
STORT: HF Mors-holdet fik sig en på opleveren i Ikast
Af David Højmark
dh@mf.dk

IKAST: Det er ikke alle og en-

hver, der får oplevelsen af at
spille en håndboldkamp for
fyldte tribuner i en hal med
plads til flere end 2000 tilskuere.
Men det gjorde special
olympics-holdet fra HF Mors
i går.
Holdet var på tur til den afgørende
DM-semifinale
mellem FCM og Viborg HK.
Og de var ikke taget til Ikast
bare for at se på - nej, de var
selv på banen i pausen til en
opvisningskamp mod FC
Midtjyllands special olympics-hold.
Det foregik efter alle de
moderne håndboldkunsters
regler med indløb og speak,
med rigtig dommer og ikke
mindst med 2415 håndboldfans på lægterne.
- Derudover var masser af
andre ting, som var store oplevelser for alle: Viborgs fans
med trommer og masser af
grøn konfetti, FCMs maskot,
Lupus, som fik masser af
high fives, og ikke mindst
billeder med FCM’s liga-damer, med træner Helle
Thomsen og med TV2’s
Morten Ankerdal - og natur-

Special olympics-holdet fra HF Mors fik taget dette humørfyldte holdfoto i selskab med FCM-træner
Helle Thomsen i forbindelse med holdets opvisningskamp i pausen af DM-semifinalen.  Foto: privat
ligvis fællesspisning med
FCM’s special olympics inden kampen, lyder det fra en
af holdets trænere, Camilla
”Stuggi” Thomsen.
HF Mors tabte
Hun kan desværre ikke fortælle om en sejr til HF Mors,
der blev sendt hjem fra Ikast

med et nederlag på 0-3 i bagagen.
- Det blev en smule hektisk
med 17 spillere, som alle
skulle på banen i de otte minutter, kampen varede. Som
en af mine spillere sagde:
”Vi fik aldrig helt spillet til at
køre”, fortæller Camilla
”Stuggi” Thomsen.

- Men resultatet var sekundært. I går var oplevelsen,
samværet og glæden det primære, tilføjer hun.
DM-semifinalen mellem
FCM og Viborg HK endte 2920 til FCM, der i suveræn stil
er klar til DM-finalerne mod
Team Esbjerg.

