Mere Partille Cup, tak
OPLEVELSE: U14-piger fra HF Mors/Nordmors havde kanontur til Göteborg
- De løb ned for at hente
slik - og op igen for at spise
det. Og nogle af dem løb også to gange, siger Henrik
Frandsen.

Af David Højmark
dh@mf.dk

GÖTEBORG: Resultaterne var
en blandet omgang, men oplevelsen som helhed var helt
i top for en flok U14-piger
fra HF Mors/Nordmors.
De tilbragte det meste af
sidste uge i Göteborg, hvor
de var et af mange håndboldhold i kæmpestævnet
Partille
Cup.
Omkring
15.000 håndboldspillere fra
hele verden havde sat hinanden stævne i et arrangement
så stort, at en storstilet åbningsceremoni bare var en
af oplevelserne.
Og den var så stor, at Henrik Frandsen, medrejsende
forælder og holdleder, kipper med flaget for det hele.
- Det var fedt. Hvis de ringede til mig i dag, tog jeg afsted om 10 minutter. Jeg
skulle bare pakke mine ting,
siger han.
På banen gik det ellers lidt
op og ned. HF Mors/Normors lagde tirsdag ud med
at tabe klart med 7-13 til
Skånela IF fra Sverige. Dagen efter blev det 6-6 mod
Hånes IF og 12-8 over Åsane
HK - begge fra Norge. Men
torsdag blev det til to nederlag på 10-13 mod svenske IK
Sävehof og norske Lillestrøm HK.

Pigerne fra HF Mors/Nordmors havde en fantastisk tur til Göteborg.. 
Alligevel slap HF Mors/
Nordmors videre til 1/16-finalerne, og her blev Gjerpen
IF fra Norge slået i en spændende kamp, som trods en
dårlig første halvleg endte
med slutresultatet 11-10.
Så var energien til gengæld også væk i næste runde
en times tid senere, og B-

rækkens 1/8-finaler blev
derfor endestation for morsingboerne, der tabte til andre nordmænd, Fet IL med
5-10.
Trappetræning
Det sportslige var dog mindre værd end det sociale, og
ifølge Henrik Frandsen var
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stemningen blandt pigerne
god fra start til slut.
- Det har bare kørt kanon,
og det har været nogle søde
piger, der har været med, siger han og roser spillerne for
at holde alle aftaler i den
svenske storby.
Samtidig fortæller han om
en stor motivation under en

pludselig opstået træningssession.
- Jeg er nok den eneste nogensinde i HF Mors-regi, der
har fået dem til at tage trappetræning, griner han om de
mere end 100 trin, pigerne
skulle nedad for at nå den
slikbutik, der var mål for udflugten.

Anbefaler flere
En enkelt skønhedsplet var
der dog på turen: At de unge
morsingboer ikke fik fornøjelsen af at spille imod nogle
uden for Skandinavien. Mulighederne var der ellers
med hold fra lande som
blandt andet USA, Australien, Egypten, Singapore, Japan og Kenya.
- Det kunne have været kanon at spille imod et hold fra
Brasilien, siger Henrik
Frandsen, som dog fremhæver det sociale udbytte af turen som det vigtigste. U14holdet bestod nemlig af en
flok piger, der ikke har spillet sammen før.
- Og det har givet nogle
venskaber på kryds og tværs
- både mellem førsteårs- og
andetårsspillere og mellem
spillere fra førstehold og andethold, siger han.
Henrik Frandsen håber
derfor på en gentagelse til
næste år - gerne med flere
lokale hold.
- Jeg kan helt klart anbefale, at man forsøger at få flere
med. Det var på alle måder en
kanon oplevelse, siger han.

