Håndbold med livsglæde
SPECIAL OLYMPICS: For første gang
var HF Mors vært for stævne
Af David Højmark
og Ole Iversen (foto)
dh@mf.dk

- Sådaaaaan!

Håndbolden kan være svær at styre, det meste af dagen lykkes det
fint for de to HF Mors-hold, der vinder de fleste af de kampe, de
spiller i klubbens første hjemmestævne i Special Olympics.

»

Jeg har smertestillende med, og
det er noget, der er stærkt.

PAW LARSEN, håndboldspiller for HF Mors

En stærk Århus-målmand viste imponerende fodparader, så selv
om Niels Kortegaard stod en stor kamp i den anden ende, måtte
HF Mors 2 se sig slået med 0-1.

En rigtig håndboldspiller
ved, hvordan en sejr skal fejres på den rigtige måde - og
det gælder også for Jens
Kjær Lauridsen fra det HF
Mors-hold, der lige har vundet i Special Olympics-stævnet torsdag i arenaen.
En spændende kamp mod
Struer er endt med cifrene
3-2, og få er lige så begejstrede over dét som den glade
fløjspiller, der hæver begge
arme i strakt triumf og råber
sin glæde ud med en stemme, der viser, at han virkelig
mener det.
- Vi er simpelthen så glade,
når vi vinder, forklarer Jens
et øjeblik senere, da begejstringens puls er kommet i
ro. Her er der også tid til at
give sejrskram til træneren,
Mors-Thys Robert Hostert,
som Jens i øvrigt har høje
tanker om.
- Han er den bedste spiller i
verden, slår han fast - inden
han skynder sig til at tilføje:
- Men det er de andre på
holdet også.
Stor optimisme
Sådan er stemningen fuld af
harmoni, glæde og ikke
mindst mentalt overskud i et
håndboldstævne, der nok
byder på forbitrelse over
brændte chancer og skuffelse hos tabere, men som først
og fremmest bliver afviklet i
den sportsånd, der egentlig
altid burde være i det populære spil.
Spillemæssigt levner niveauet stadig plads til udvikling, men at der er tale om
spillere, der har øvet sig, ses

Jens Kjær Lauridsen levede sig
med i kampene både på og
uden for banen.
tydeligt, når der sættes en
perfekt timet parade, eller
når bolden går fra spiller til
spiller med hårde, præcise
afleveringer.
Optimismen fejler bestemt
heller ikke noget hos flere af
de 11 hold, der stiller op.
Slet ikke når en bagspiller
stiger til vejrs og skyder på
mål fra næsten 15 meter.
Ingen doping
Men sådan er ånden i Special Olympics: positiv og
livsglad - både før og efter
dramaerne på banen. For
eksempel hos Paw Larsen,
der ikke lader sig slå ud af, at
han for nylig rev skulderen
af led.
- Jeg har smertestillende
med, og det er noget, der er
stærkt, siger han med et grin
og bedyrer, at der ikke er tale
om doping. Og så går han ellers på banen og er med to
flotte hug fra stående position manden bag to af de tre
mål i sit holds sejr.
Lige så bemærkelsesværdig er præstationen af Niels
Kortegaard, keeper for HF

En glad Jimmi Mørch Pedersen (tv.) sammen med en af HF Mors-trænerne, ligaspilleren Robert Aron Hostert.
Mors 2. Hans hold taber
gange vist med 0-1 til Viborg, men havde det ikke
været for en stor kamp af
den store mand i målet, var
det gået endnu værre.
På 12 minutter redder
Kortegaard flere bolde, end
berømte Kasper Hvidt formåede aften før mod MorsThy - og det endda, selv om
en af redningerne koster en
øm venstrehånd.
Det tager heller ikke humøret fra ”Bamsefar”, som
holdkammeraterne kalder
deres målmand, der ikke
uden stolthed i stemmen
fortæller om en ny oplevelse
som håndboldspiller:
- Jeg har lige fået at vide, at
jeg ligner ham Jan ”Tromle”,
siger han.

Sportsånden er helt i top hos både vindere og tabere. Her er det de blå fra HF Mors 2, der takker Århus
for kampen efter nederlaget på 0-1. Senere tager de dog flot revanche med sejre over Viborg 2 og Viborg 3. Også HF Mors 1 leverede varen med sejre i to af sine tre kampe.

