Skole for
håndbolden

Ligaspilleren Tobias Ellebæk var
onsdag lærer på håndboldskolen, som HF Mors, VIF, Morsø
HK og IF Nordmors har arrangeret i fælleskab - og det var der
vist nogle elever, der nød.

UDVIKLING: Medlemstallet i klubberne skal sikres
Af Jens Peter Svarrer
og Bo Lehm (foto)
jps@mf.dk

ØSTER JØLBY: De seneste tre

dage har der trods ferie været afholdt skole i Øster Jølby og Nykøbing.
Fire klubber, HF Mors, VIF,
Morsø HK og IF Nordmors,
har via et indgået foreningsnetværk arrangeret håndboldskole for små 60 børn på
årgangene U8, U10 og U12.
Der er blevet hygget, overnattet og trænet en masse og ligaprofiler som Tobias
Ellebæk og Nikolaj Pedersen
har bistået.
- Sommerferien kan godt
blive lidt lang, så derfor kom
jeg med. Det har været sjovt,
og jeg har lært at skyde hårdere og lave nye finter, fortæller Aksel Larsen, U12spiller i HF Mors under onsdagens afsluttende træning i
Midtmors Sport.
Men udover sjov og læring
har projektet også et overordnet og langsigtet mål
med en noget mere alvorlig
baggrund. Det handler nemlig om at få vendt den udvikling, at medlemstallet styrtdykker inden for håndboldsporten. Det fortæller Henrik Elkjær, udviklingskonsulent i JHF Kreds 2.
- For otte-ti år siden var der

Små 60 børn var samlet, og der blev gået til den på banen.

Aksel Larsen nød opholdet - og havde fået lært både at skyde hårdere og lave nogle nye finter.
130.000 håndboldspillere i
Danmark, nu er tallet på cirka 100.000, og i 2030 er det
faldet til 80.000. Udviklin-

gen kan endda risikere at gå
endnu hurtigere, når der bliver færre klubber i lokalområdet, og man skal til at køre

langt for at komme i kamp,
siger han.
Derfor søsatte Dansk
Håndbold Forbund for to år
siden projektet ”Knæk Kurven” - et fireårigt projekt,
hvor der investeres 10 mio.

kr. i at vende udviklingen.
- Foreningsnetværket på
Mors arbejder med på at holde børnene i håndboldsporten, lyder det fra Henrik Elkjær, der tilføjer, at der også
senere i august køres på med

endnu en stor aktivitet.
- Der laver vi i samarbejde
med håndboldeleverne fra
EUC Nordvest i Nykøbing og
Thisted en stor håndbolddag, hvor vi tager fat i børnene fra primært 0.-6. klasse

på Mors og i Thy - der håber
vi at få flere nye medlemmer, fortæller Henrik Elkjær.
Med en støtte på 66.000
kr. fra Kulturstyrelsen etab-

leres der samtidig en grejbank på Mors, så de lokale
klubber kan låne rekvisitter
til håndbold, hvis de skal lave tiltage for større grupper
af børn og unge.

Ifølge Henrik Elkjær har
de fire klubber på Mors i den
større sags tjeneste formået
at se hinanden som samarbejdspartnere i stedet for
konkurrenter.

