Flere hold til påskestævne på Mors
HÅNDBOLD: Med fire hold flere end i fjor ligger stævnet mellem
de 140 til 150 hold, der er plads til
Af Jens Peter Svarrer
jps@mf.dk

MORS: Morsø Påskestævne

kan mønstre en mindre
fremgang i antallet af deltagende hold.
Således trækker det store
lokale håndboldstævne i år
142 hold mod 138 i fjor. Dermed er stævnet tilbage på de
mellem 140 og 150 hold,
som det ifølge Allan Nørhave, formand for turneringsudvalget i Morsø Påskestævne, er det, stævnet maksimalt er normeret til.
Det er 33. gang, Morsø Påskestævne løber af stablen,
og hos arrangørerne glæder
man sig til det store indryk.
- Vi er glade for endnu engang at kunne tilbyde unge
håndboldsspillere et stævne,
hvor det sociale er i højsædet. Her mødes pigerne og
drenge på kryds og tværs
med jævnaldrende, som
kommer fra Mors, Thy og
Salling, men også igen i år
kan stævnet trække klubber
fra Vendsyssel, Himmerland, Midt- og Sønderjylland, samt tre klubber fra
Sjælland, lyder det fra Allan
Nørhave.
Gåafstand til faciliteter
Mange andre håndboldstævner finder sted i påsken.
Men lokalt finder arrangøren, at Morsø Påskestævne
har nogle fortrin.

Morsø Påskestævne vægter det sociale og trækker masser af unge håndboldspillere fra U10 til U14,
der dyster fra fredag til søndag. 
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- Sammenlignet med andre stævner, har vi de store
fordele af, at alle hold kan
indkvarteres på enten Dueholmskolen,
gymnasiet,
handelsskolen og 10’eren.
Alt sammen inden for gåafstand til spisefaciliteterne,
som er i Gymnasiets kantine.
Det er også her alle busser
afgår til alle hallerne, som er
på Mors, Roslev, Glyngøre,
Thyhallerne og som noget
nyt Skyum Idrætsefterskole,

siger Allan Nørhave.
Frivillige på banen
Igen i år må en lang række
frivillige trække i arbejdstøjet og hjælpe til i de dage,
stævnet løber.
- Et sådant stævne kan kun
blive en succes med alle de
frivillige, som år efter år
hjælper med alt det praktiske. Det være sig tidtagning,
opvask, madpakkesmøring,
rydning af klasselokaler, in-

formationsmedarbejdere
m.m. Uden alle disse frivillige kunne stævnet ikke fungere, fastslå Allan Nørhave.

