Simon Gjørup Mortensen (th.) nød livet på håndboldskolen for U12- og U14-spillere. Foto: Bo Lehm

Tidlig skolestart - i hallen

Hele ugen har HF Mors
kørt håndboldskole for
unge spillere fra hele
området

Børnene har været igennem
mange aktiviteter - både
på halgulvet, men også
med minigolf og badning i
Jesperhus.

AF JENS PETER SVARRER
jps@mf.dk

En skole åbnede allerede
dørene for eleverne i den
forgangne uge.
Dog ikke den med bøger
og lommeregnerne - og
en reform, der skal føres
ud i livet. Nej, derimod
den med bolde, hopskud
og finter - nemlig håndboldskolen arrangeret af
HF Mors.
De første tre dage var
det de yngste spillere, der
var i aktion. Men torsdag
kom 28 U12- og U14spillere på banen, og her
blev de dagen igennem
undervist (og underholdt) af seks spillere fra
ligaholdet hos Mors-Thy
- ved siden af de unge

instruktører, der også er
med undervejs.
Fredag stod den igen
på undervisning i Jyske
Bank Mors Arena, inden
eleverne sidst på dagen gjorde sig klar til at
komme i Jesperhus for
at gå i badeland og spille minigolf. Aftenstunden bestod af hygge med
playstation og slik i klublokalerne, inden der efter
fælles overnatning var afhentning lørdag formiddag.
Og eleverne nød det.

- Det er sjovt, og man
lærer en masse. Men det
er også lidt hårdt, fordi
man træner så lang tid,
lød det fra Simon Gjørup
Mortensen, U12’er fra
Fursund/Sundsøre, der
sammen med to kammerater havde taget turen til
Mors.

I det hele taget var der
elever med fra flere klubber end sædvanligt. Både
Oddense og Thisted leverede således også spillere
til den årgang, og ifølge

Lars
Svane
Nielsen,
håndboldskoleleder, var
der tale om en succes.
- Det er super i forhold
til tidligere - og der er
mange, der har hørt om
håndboldskolen via vores samarbejdsklubber,
lød det fra Lars Svane Nielsen, der også uddelte
roser til de unge instruktører, der har stået for at
planlægge undervisningen for mange elever.

