Alvor
og sjov
HÅNDBOLD: Påskestævnet handler
om at vinde og have det hyggeligt
Af Jens Peter Svarrer
og Bo Lehm (foto)
jps@mf.dk

NYKØBING: Det er klart, at

håndbold ikke er verdens
sjoveste spil, når man lige
har tabt med 4-11 til Jernløse.
Det svedige hoved hænger
en smule, for selvfølgelig går
man på banen for at vinde.
- Det var lidt skidt. Jeg missede også for meget ved at
skyde over- men vi skal lige
være varme først, lyder det
fra Jens Toftedahl Djernes
fra Morsø HK’s U12-drenge
efter nederlaget til sjællænderne.
Men smilet vender snart
tilbage. For der er nye kampe i vente - og så selvfølgelig
al hyggen med kammeraterne.
- Det er sjovt at spille, men
også at komme hjem på
gymnasiet, hvor vi sidder og
snakker, pjatter og spiser
slik, fortæller den unge høj-

reback i Morsø HK’s orange
trøje.
Samtidig bliver der også
stiftet nye bekendtskaber på
tværs af klubber og landsdele, når der er 142 hold med
til stævnet, der har løbet fra
fredag og frem til finalerne i
morgen.
- Det er godt at komme til
at møde nogen, man ikke lige normalt spiller mod, siger
Jens Toftedahl Djernes.
Så alt i alt venter der nogle
travle dage, hvor håndbolden fylder meget, men ikke
det hele - og alt i alt bliver
det nogle lange dage uden
meget søvn.
- Så må man jo sove, når
man kommer hjem, lyder
det fra Morsø HK-spilleren.
Og mon ikke han taler for
samtlige spillere, ledere og
de mange frivillige, der giver
en hånd med 24-7 for at få
det store stævne til at fungere ...

Jens Toftedahl Djernes lagde sammen med Morsø HK’s U12-drenge
ud med et nederlag til Jernløse.

Spillerne flytter nærmest ind i hallerne, hvor deres kampe spilles,
og derfor står der tasker og udstyr alle steder.

Flere hundrede frivillige er med til at få Morsø Påskestævne til at
fungere på god og betryggende vis.

I pauserne mellem kampene fyldes der ny energi på, mens der
hygges og ses håndbold.

Sammenhold bærer langt, når der skal dystes på håndboldbanen.

Vuvuzela-stemning
på tilskuerpladserne.
Opvarmning til næste kamp - eller bare hanekamp?

Dommerne dømmer mange kampe dagligt.

